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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نغمب ةعافش وذال موي انعيفشو ءكقلخ نم كافطصم ىلع لسأو «يلصأو

 ءهماعو نآرقلا ملعت نم ةريخ :لئاقلا دمحم انديس ؛ءكدابع نم نيبناملا نع ًاليتف

 :دعبو

 دم يبأل «يهتنملا ةركذتو ءيدتبملا ةصبت» باتكل ةساردو «قيقحت اذهف

 .يِرَمْيَّصلا قاحسإ نب يلع نب هللا دبع

 :نارمأ هقيقحتو يرهصلا باتك ةسارد ىلإ ينعفد دقلو

 يليبسلاك نييوحنلا رابك راثآ يف تدرو ةيوحنلا يربصلا ءارآ نأ :اهلوأ
 «يطويتسلاو ليقع نباو ءناّيح يبأو «نييسلدنألا يخْيش نيبولشلا يلع يبأو
 .مريغو يدارملاو .كلام نباو

 درفتا هنأ غر ةرهشلا نم اهبيصن ذخأت مل ةيصخش ٌيِرْمْيَّصلا نأ :اهيناث

 .هدعب نم نييوحنلا بتك اهب رخزت هتارايتخا نأو .ةيوحن ءارآب

 ةيصخش ىلع ءوضلا نم ًاديزم يقليام ةيخيراتلا رداصملا يف دجأ و

 ركذت ملو ؛هتافو وأ «هداليم خيرات انل ركذت م ًالثم رداصملا هذبف ءَيرَمْيَّصلا
 نيذلاو .هذيمالت مه نم الو ؟هتذتاسأ مُه نمو ؟شاع نيأو ؟دلو نيأ انل
 !؟هب اورثات



 ىدحإ ةنس يفوت يرهصلا نأ ''ناماكورب لراك يناملألا قرشتسملا ركذ دقلو

 هركذام لكو «خيراتلا اذه هل نيأ نم ناماكورب انل ركذي مو «ةئامسخو نيعبرأو
 خيرات نع ًائيش اهيف يطويسلا ركذي مل يتلا "'ةاعولا ةيغب وه رداصم نم
 .يِرَمِثَّصلا ةافو

 : هنأ ثبثأ 6 ءيريصلا ةافو ةنس هديدحت يف ناماكورب أطخ َتَبْنَأ دقلو

 .يرَمْنلاو هيناَمّرلاو «فاريّسلا نع ذخأ هنأو ءيرجملا عبارلا نرقلا ةاحن نم

 :هنع لاق "'يدقّصلا نأ ةيماعلا َيرَمْيَصلا ةيصخش ةوق ىلع لدي امنو

 .«برغملا لهأ هب لغتشيام رثكأ ءليلج وحنلا يف باتك هل ...»

 .«هنع لقنلا نم نايح وبأ رثكأ» :”يطويسلا لاقو

 تلعج:يتآلا وحنلا ىلع هتساردو «باتكلا اذه قيقحت ف ترس دقلو

 :نيمسق ثحبلا

 نعو «هب اورثأت نمو ؛هخويشو ءهرصعو ؛هتايح «يرمصلا نع ةسارد :اهلوأ

 .هريغ ابيف عبأت ىلا هتارابتخاو ,هئارآو هيف هجبسم ,هباتك

 ءابيلإ تلصوت يتلا جئاتنلا مهأ ابيف تبثأ ةماخب ثحبلا تليذ مم

 )١( ص هج ينرعلا بدألا خيرات ١554 -1758.

 كله ص ا5)

 .(ثلاثلا دمحأ ةخسن) 7١ ةقرو 307 ج تايفولاب يفاولا ()

 .588ص ةاعولا ةيغب (5)
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 نم اهوجرأ يتلا ةدئافلا متت ىتح ءباتكلل ةماعلا سراهفلا تعنص ًاريخأو

 .اذه ىلع

 هنإ ميركلا هبجول ًاصلاخ دبجلا اذه لعجي نأ ىلعألا يلعلا هللا وعدأ انأو

 .ليكولا معنو يبسح وهو «لوؤسم ريخ

 ةيبرعلا ةغللا مسق  ةعيرشلا ةيلك ه ١60١ مرحلا ةّرْغ يف ةمركملا ةكم

 ىرقلا مأ ةعماج





 لوألا لصفلا
 هرصعو ,هتايح «يرميصلا

 هل نومجرتملا ركذي مو ءيِرَمْيَصلا قاحسإ نب يلع نب هللا دبع دمج وبأ وه

 شاع يتلا  نكامألا وأ  ناكملا اوددحي مل مهنأ اك ءةافو خيرات وأ داليم خيرات
 .رصم مدق هنأ ىوس ًائيش كلذ نم اوركذي مو ءابيف

 يريصلا قاحسإ نب يلع نب هللا دبع» :' 'يدابزوريفلا هنع لاق دقف
 لوق ىلع ليلعتلا هيف نسحأ ءوحنلا يف «ةّرِصْبَتل» باتك هل ءيوحنلا

 .«نييرصبلا

 ايف ناكو .اهريغو ةغللا نم ءيش هنع ظفُحو ءرصم مدق» :"'يطفقلا لاقو

 بهذم ىلع ليلعتلا هيف نسحأو ءةَرصْبَتلا هامم وحنلا يف ًاباتك فّنصو .ًالقاع

 .«مهةبج نم الإ ةخسن هب دجويالو ءةمات ةيانع هب برغملا لهالو

 دمحم وبأ يريصلا قاحسإ نب يلع نب هللا دبع» :”يدفصلا لاقو
 باتك هامس برغملا لهأ هب لغتشيام رثكأ .ليلج وحنلا يف باتك هل يوحنلا
 .« «ةرصبتلا»

 وبأ يوحنلا يريصلا قاحسإ نب يلع نب هللا دبع» :''يطويسلا لاقو

 )١( يدابزوريفلل ةغللا .ةّنأ خيرات يف.ةغلبلا :رظنا ص؟١١.

 )١( ؟ج ةاورلا هابنإ :رظنا ضن؟5؟١.

 .(ثلاثلا دمحأ ةخسن) ءا١ قر ةقرو ١١ج تايفولاب يفاولا :رظنا (5)

 .580ص ةاعولا ةيغب :رظنا (5)



 برغملا لهأ هب لغتشيام رثكأ ءليلج باتك هوحنلا يف «ةرصبتلا» هل ءدمج
 .يدفصلا هركذ

 .«عماوجلا عمج يف ركذ هلو ءهنع لقنلا نم نايح وبأ رثكأ :تلق

 دْيَي .هتافو وأ هداليم خيرات مهنم دحأ ددحي ملو ءهل نومجرتملا هركذام اذه

 «يِرَمْيَصلل ةافو خيرات يبرعلا بدالا خيرات هباتك يف ددح «ناماكورب لراك» نأ

 ةنس يفوت «يريصلا قاحسإ نب يلع نب هللا دبع» :175  6١١ص هج يف لاق

 هنم بيرغلاو ؟خيراتلا اذه هل نيأ نم ناماكورب انل ركذي مو (م57١1 ه١

 نونظلا فشكو «يطويسلل ةاعولا ةيغب :يهو يريصلا نع هرداصم ركذ هنأ
 .يرهصلا ةافو خيرات هيف سيل ةاعولا ةيغب نأ ركذ هنأ 5 «ةفيلخ يجاحل

 ءباوصلا نع دعبلا لك ديعب يناملألا قرشتسملا نم ديدحتلا اذهو

 .ببسب ةقيقحلا ىلإ تميالو

 نم برقيام وأ ًاماع نيسمخو ةئامب خيراتلا اذه لبق ىفوت دق يريصلاف
 اذه رخاوأ يف يفوت هنأ ودبيو ءيرجبلا عبارلا نرقلا ةاحن نم اذه ىلع وهو ؛كلذ

 .سماخلا نرقلا لئاوأ يف ريدقت رثكأ ىلع وأ «عبارلا نرقلا

 يبأ انخيش ''لوق اذه «ةرصبتلا» هباتك يف ةرم نم رثكأ لوقي اذ وه ابف

 ىسيع نب يلع ''نسحلا وبأ انخيش لاق» :لوقيو ««ىسيع نب يلع نسحلا
 .ةئامثالثو نينامثو عبرأ ةنس ىفوتملا ينامرلا وه اذه هخيشو «يوحنلا

 نيرشع ةنس ىوتم ّيعَبَرلا نأل ءيعَبَرلا سيلو «يناّمرلا هنأ تْحَجَر افإو

 نيرخآلا هخويش نأل يعبرلا نع ذخأ يريصلا نوكي نأ دّمْبَيَو «ةئاعبرأو

 .ةرصبتلا نم 58ص 245 ١ص :؟١١ص ًاضيأ رظناو «ةرصبتلا نم ١١؟0ص رظنا (؟-١)

 داعم



 ةنس قوتملا يرفلا هللا دبع يأ نع ذخأ دق يريصلاف «ينامرلل نيرصاعم اوناك

 .ةئامالثو نيعبسو ىدحإ ةنس ىوتملا يفاريسلا نع ذخأ هنأ

 .«يرفلا هللا "'دبع وبأ انيلع ىلمأو» :يرهصلا لاق

 .«يفاريسلا ديعس وبأ "'هاندشنأ» :ًاضيأ لاقو

 .ًاموعدم ًالصفم دعب اهف ٍقأيس ديكأت ىلإ جاتحي يفاريسلا نع ٌةّدَحَأو
 وبأ انخيش لاق :لوقي افيح ِيِرَمْيَصلا نأ نآلا هديكوت عيطتسأ يذلا

 .يناّمرلا ينعي وهف يوحنلا ىسيع نب يلع نسحلا

 نأ  ينامرلا وه نسحلا يبأب دارملا نأ دكؤي امم - قبسام ىلإ فيضأو
 ينبرافلا يلع وبأ ناك دقف «كلذ ق ةبارغ الو :يرتئتملا نع لقت هسفن ّنامرلا

 .«هبتك يف هيأر "!نوديف رومألا ضعب يف ينج نبا معب عنتقي»

 :/8ص فورحلا يناعم هباتك ىفف ءيريصلا نع لقت ينامرلا نإ :لوقأ
 ءلاوقأ ةسخ هيفف 4َنوُديَِي 03 "فلل ةّئام ىلإ ُهاَنْلَسْرَأَو> :ىلاعت هلوق امأف»

 :نييرصبلل اهنم ةثالث

 مكنم يئارلا مُهآر اذإ :ىنعملاو :رييختلل انبه ىأ» نأ وهو «هيوبيس لاق :اهدحأ
 .نوديزي وأ فلا ةئام مُه :لوقي نأ يف رّيَخَ

 ىلع نيرمألا دحأل انبه «وأ» نأ وهو «مهنع يريصلا هاكح :يناغلاو

 .«وأ» لصأ وهو «ماهإلا

 ..ةرصبتلا نم 50١ ص :رظنا )١(

 .ةرصبتلا نم 776ص :رظنا (؟

 ١ص صئاصخلا ة ةمدقم "3 از

 .تافاصلا ةروس نم ١5 ةيآلا (؛ )0



 مالعألا يف» :كلذ ىلع ًاقلعم ينامرلل فورحلا يناعم باتك "ققحم لاق

 نب قاحسإ نب دمح وه ينامرلل ةثالثلا قبسأو ءيريصلاب نوبقلي ةثالث يلكرزلل

 ءاضق يلو ...نييسابعلا دقعملاو لكوتملا ميدن «سبنعلا وبأ يريصلا عهاربإ

 ًالقتشم ناك هنأ ىلإ ريشيام هتافلؤم نم دجأ مو .اهيلإ بسنف «ةرهصلا»

 .«انه ينامرلا هب دبشتسي ىتح وحنلاب

 سيلو «ةرصبتلا» بحاص وه انه يناّمرلا هانع يذلا يريصلا نأ حجرأو

 وه هحجرأ يذلا لب «هذيمات باتك «ةرصبتلا» أرق دق ينامرلا نوكي نأ مزالب

 يتلا هسورُد تاقلح نم ةقلح يف ةبفاشم يريصلا نع كلذ ذخأ يناّمرلا نأ

 هذيماتب ذاتسألا تاءاقل ىدحإ يف وأ ءيريصلا مهنمو هتبلط ىلع اهيقلي ناك

 .اذه وحن وأ

 دوجوم يرهصلا نع ينامرلا هلقن يذلا نأ وه كلذ ىلإ يناعد يذلاو

 ىلع نيئيشلا هحأف..» :ىأ» يناعم يف "يريصلا لاق دقف «ةرصبتلا يف هصنب

 ةاَنلَسْرَأَو» :زعو لج :هلوقكو ءامهدحأ تدرأ ورمع وأ ديز ءاج :كلوقك ماهبإلا

 ىلع نيددعلا دحأ ىلإ هانلسرأ - ملعأ هللاو  هانعم ««نوديِزَي وأ فلأ ةّئام ىلإ

 هركذام سيلف «مهنع ّيِرَمْيَّصلا لقن :ينامرلا لوق ىلإ ًاديج رظناو «ماهإلا

 م نإو ءيفاريسلا نع هلقن افإو ءهراكتبا نم ةيآلا يف يأ» ىنعم نع يريصلا

 ةّنام ىلإ ُاَْلسْرَأَول :ىلاعت هلوق امأو» :'"”يفاريسلا حرش يفف «كلذب وه حرصي

 :ناهجو .هيفف «نوُديِزَي وأ فل
 :هريدقتو «ةحابإلل يتلا ىأ» يف ابلثم هيف ىأ» نوكي نأ :امهدحأ

 ....ريثك رشب ىلإ هانلسرأ

 .يلش ليعامسإ حاتفلا دبع روتكدلا وه ()
 .ةرصبتلا نم ١١؟ص رظنا (؟)

 .؟؟"6ص عبارلا ءزجلا ()



 ىلع ىلاعت هللا همهأو «نيرمألا دحأل «وأ» نوكي نأ :رخآلا هجولاو

 .هددع فيرعت يف ةدئاف نكت مو «مهترثك مهفيرعت دارأ هنأل «نيبطاحملا

 ينُع يناّمرلا نأ كلذو «ينامرلا وه ّيرَمْيَصلا حْيِش نأ دكؤي ٌرخآ ءيش كانهو

 ّقراَقلا هذيمات هنع كلذ لقتنو ماللاو فلألاو يذلاب رابخإلا بابي ًأريثك
 :ىمسملا هباتك يف ةئافالثو ""نيعستو ىدحإ ةنس ةرهاقلاب ىفوتملا ديعس نب ديعس

 .«بضتقملا لوأ يف "'ةلكشملا لئاسملا ريسفت»

 نم غرلا ىلع اريثك هيف ببسأو ًاضيأ بابلا اذه. يرهصلا ىنع دقو

 هذهو ءًالثم لعافلا بابك ةمابلا وحنلا باوبأ ضعب يف ديدشلا هراصتخا

 هب هرثأتو «هذاتسأب ذيماتلا طابترا راثآ نم رثأ ليقثلا بابلا اذه, ةيانعلا

 5 ىسيع نب يلع نسحلا يبأ هخيش نع يريصلا لقت رك بابلا اذه يفو
 .ةرصبتلا يف بابلا "'ةءارق نم كلذ حضتي

 '"يفاريسلا نعو ءيرفلا نعو ءينامرلا نع ذخأ دق يرهصلا ناك اذإف
 ةاحن نم ناماكورب عز 5 سيلو «يرجبلا عبارلا نرقلا ةاحن نم تلق ا؟ وهف

 .سداسلا نرقلا

 ىلإ امماسقتاو «ةيسابعلا ةلودلا فعض هيف ادب عبارلا نرقلا رخاوأو
 يف ةيفاقثلا ةايحلا راهدزا يف ًاببس ناك ماسقتالا كلذ نأ ودبيو «تاليود

 .تاليودلا هذه لظ

 )١( ص ةيغبلا :رظنا 555.
 الود :ةيضع خيشلا لاقو 5١ ص ه 1555 ةنس سداسلا ددعلا .ضايرلاب ةيبرعلا ةغللا ةيلك ةلجم رظنا ()

 نم قباسلا ددعلا رظنا :ماللاو فلألاب رابخإلا لئاسم يف قرافلا عباشي نأ ةيوحنلا هتفاقث تناك اهم دحأ عيطتسي

 .ةلجا

 .ةرصبتلا نم 508 555 ص :رظنا (5)

 .ًابيرق كلذ ىلع ثيدحلا ٍيتأيس (5)
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 اهئاماعو ةيبرعلا ذاذفأ نم ٌريثك انركذ نم ٌريغ رصعلا اذه يف ربظ دقو

 .هذيمات ينج نباو ءيسرافلا :لاثمأ

 ددرت رثكو «ترهدزاو تفو ةيماعلا مصاوعلا رصعلا اذه يف تددعت دقو

 نأ ودبيو ءهنم ةدازتسالا يف ًابحو «لعلل ًابلط ءكانهو انه مهرافسأو ءاماعلا

 أشنملا يقارع وهو رصم مدق هنأ تبث دقف ءكلذ نم هظح لان دق يريصلا

 نوكي نأ امإ وهف «ةرصبلا نم برقلاب أشن دق هنأ نيبتن هتبسن نف «ةفاقثلاو
 رايدو لبجلا رايد نيب دلب وأ «ةرصبلاب "عضوم يهو «ةريص» ىلإ ًابوسنم

 هل لاقي ةرصبلا راهنأ نم رهن ىلإ ًابوسنم نوكي نأ اّمِإو ءناتسزوخ
 .« "اريصلا»

 صم يف يريصلا اهثكم يتلا ةرتفلا نع ًائيش رداصملا ركذت مل نكلو
 ؟هريغ هنع ذخأ هنأ مأ ؟اهئاماع نم دحأ نع ذخأ لهو

 ؟اهدعب هتبجو تناك نيأو ءرصم نع هلاحترا نع ًائيش رداصملا ركذت ملاك

 باتكب برغملا لهال نأ نوثدحلا ثدح دقف ؟رصم نم برغملا ىلإ بهذ لهو

 اف ."'هبقيرط نم الإ ةخسن باتكلا نم دجوت ال هنأو «ةقئاف ةيانع ةرصبتلا

 ؟ماتهالا اذه رس

 نع ريخ نباو «يريصلا نع ًائيش يليبشإلا ريخ نبا سربف يف دجأ ملو

 .برغملا اومدق نيذلا قرشملا ءاماعب

 مف ءأدج ليلق عجارملا يف ثيدحلا نم يريصلا ظحف لاح لك ىلع

 .هتأشن نع الو «هذيمالت نع الو .هخويش نع ًائيش عجارملا هذه ركذت

 )١( ص يناعمسلل باستألاو (ةريص) نادلبلا مجعم :رظنا ٠54 ةقرو باسنألا ةفرعم يف بابللاو 355

 (رمص) سوماقلاو .

 )( ص :رظنا 6.



 ىناثلا لصفلا
 هخويش

 انَفّرَع دقو ءيريصلا خويش نع ًائيش ةيخيراتلا رداصملا ركذت م تلق
 ءارو هل ملعن الو «ةرصبتلا» هباتك يف مهنم ًاضعب ركذ ذإ هخويش ّضعب ّوُه

 .ًانيمات الو ًاخيش كلذ

 يضاقلا ديعس وبأ نابزرملا نب هللا دهع نب نسحلا وه هخويش لوأو
 .ملسأف ًايسوجم هوبأ ناكو «دادغبب ءاضقلا يلو ا"!يفاريسلا

 ةغللاو ءوحنلاو «نآرقلا مولعو «تاءارقلاو «نآرقلا سردي ديعس وبأ ناكو
 .كلذ ريغو يفاوقلاو ءضورعلاو ءرعشلاو «ضئارفلاو «هقفلاو

 «نآرقلا دهاجم نب ركب يبأ ىلع أرق ءنييرصبلا وحنب سانلا معأ نم ناكو
 نب ركب يبأ ىلع أرقو وحنلا هيلع ًاعيمج اسردو «ةغللا ديرد نب ركب يبأ ىلعو
 - .جاّرَتلا

 ١ يذلا «ةهيوبيس حرش» باتكو «نييرصبلا نييوحنلا رابخأ» باتك هل

 .هيرصاعم نم هريغو يسرافلا يلع وبأ هيلع هدسحو «هلثمب هيلإ قبسي

 ىلع ةليلج ةنيدم  توقاي لاق اك - يهو «""فاريس ىلإ بوسنم وهو
 نيعبسو ىدحإ ةنس :ليقو «ةئامثالثو نيتسو ناك ةنس يفوتو «سراف رحب لحاس
 .ةثاعالثو

 مجعمو :156 ص ١١ ج ةيابنلاو ةيادبلاو 5٠١ ص ١ ج نايعألا تايفوو .5؟ ص تسربفلا :رظنا )١(
 .52؟ ص ١ ج ةاورلا هابنإو ١47 ص 4 ج ءايدألا

 .13؟ ص ه ج نادلبلا مجعم :رظنا (9)



 ةيبرعلا خيش '"ينامرلا ىسيع نب يلِع نسحلا وبأ وه يريضلا خويش يناثو

 ةّمألا دحأ وهو «نيتئامو نيعستو تس ةنس يف اه هتدالو تناكو ءدادغبب

 نب ركب يبأل لوصألا حرشو هيوبيس باتك حرشو ءمظعلا نآرقلا ريسفت

 ريغو نآرقلا "'زاجعإ يف تكنلا باتكو ,"”فورحلا يناعم باتكو «جاّرسلا

 يرصبلا هللا دبع وبأ يِرَمْنلا يلع نب نيسحلا وه يريصلا خويش ثلاثو
 يف ةرصبلا رودص نم ناكو» :''يبلاعثلا هنع لاق «بيدألا ءيوحنلا ءرعاشلا

 .«فيرظلا مظنلاو ميوقلا ملعلاو ريزغلا ريثكلا ظفحلا عمج دقو ءرعشلاو بدألا

 ليخلا»و «ةسامملا يناعم» و «بهذلاو ةضفلا ءامسأ» :ابنم راثآ يرئللو

 .ةئاعالثو (9نيناثو سم ةنس ةرصبلاب يرفلا يفوتو ”عَملْلا» و ةَعّمَلملا

 .ةرصبتلا يف مُهركذ نيذلا يريصلا خويش ءالؤه

 دبع يبأو ءىسيع نب ىلع نسحلا يأ نع هذخأ ةحارص يريصلا ركذ دقو

 ىلع لدي ام يرهصلا ركذ دقف يفاريسلا امأ .كلذ لبق تركذ اك يرنلا هللا

 ديعس وبأ 0 انرعأ :رعاشلا لاقو» :«سئبو معن باب يف لاق ثيح هنع هذخأ

 .«فاريسلا

 )١( ص ؟ ج بهذلا تارذش :رظنا ٠١5 ص ؟ ج ةاورلا هابنإو 2376 ص ا, ج مظتنملاو 194.

 .ققحمو عوبطم وهو (؟)

 .ًاضيأ ققحمو عوبطم وهو ()
 .5588 ص ١ ج رهدلا ةيتي :رظنا (9

 .ناولألاب صاخ مجعم وهو «ققحمو عوبطم وهو (5)

 .377 ص ١ ج ةأورلا هابنإ رظنا (9)

 .ةرصبتلا نم ١1/5 ص رظنا (9



 ًالاجم عدي ال امب نيبتي «ةرصبتلا» هباتكل ئراقلاو ءيرهصلا هلاق ام اذه

 يف يفاريسلا ريثأت نإ لوقأ يننإ لب ءاريثك يفاريسلا نع ذخنأ يريصلا نأ كشلل
 ريثأتلا اذه لوقأ نِيَرَحآلا هُيَحيش ريثأت نم رثكأ داب قيقحتلا دنع يريصلا

 هسفنل يريصلا اهبسن ءارآ كانه نإ لب «ةرصبتلا باوبأ مظعم يف حضاو
 .كلذ تبثأس يفاريسلل يهو

 .يفاريسلا نع ذخآ يرهصلا نأب عطقي رخآ فقوم كانهو

 اذإ ءابلا يف ميلا ماغدإ "هنع ىورو» :ماغدإلا باب يف يرهصلا لاق دقف

 , «ايش ملع "ادن ملي الثكل» و «اناتْبب "'ميزَم> :لثم ملا لبق ام كرحت
 .«نيركاشلاب ''ملْعَأٍل و

 ولو «ةددشم ءابب اوتأي مل كلذب ظفللا نع ورمع يبأ باحصأ تلأس اذإو

 بلُق هبراقم يف مغْذَأ اذإ فرحلا نأل ةددشم ًءاب ظفللا يف راصل ماغدإ هيف ناك

 .هانبتك ايف ىضم ام ىلع تدأ مث هظفل ىلإ

 مينأ ركذف هنع هللا همر ٍدهاجم َنب ركب ابأ تلأس :انخويش ضعب لاقو

 . « ....ماغدإي سيلو «ماغدإب هنع نومجرتي

 :يتألا ليلدب يفاريسلا انه انخويش ضعب :هلوقب دصقي يريصلاو
 كرحت اذإ ءابلا يف ميلا غدي ناك هنأ ورمع يبأ نع ىورو» : يفاريسلا حرش يف
 ملغأ» و . افيَش مْلع دف َمَلعَي الْيَكلد و «اناَنُبُب َميْرَم» :لثم «مملا لبق ام

 .ةرصبتلا نم 9 ص رظنا .ورمع يبأ نع هل

 .ءاسنلا ةروس نم ١51 ةيآلا (؟)

 .لحنلا ةروس نم 7١ ةيآلا (0)

 .ماعنألا ةروس نم 0+ ةيألا (5)

 ءالم١ ص ١ ج (0)
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 ماغدإ نم هنع اومجرت امب ظفللا نع ورمع ينأ باحصأ تلأس اذإف « «َنْيِركاَشلاِب

 . «"ةددشم ءابب اوتأي م كلذ

 همحر دهاجم نب ركب ابأ تلأس دقو» :ةرشابم كلذ بقع يفاريسلا لاق م

 ىلإ دوعأسو « ..ظفللا نم اذه وحن وأ ءماغدإي هنع نومجرتي مهنأ ركذف هنع هللا

 .دعب ايف يرهصلاو يفاريسلا نيب ام ضرع

 .نيصنلا يف مالكلا .بيترتو ؛ظافلألا قباطت ىدم :رظنا )١(
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 ثلاثلا لصفلا
 يرهصلاب اورثأت نم

 اورثأت نمع وأ «يريصلا ذيمالت نع ًائيش ةيخيراتلا رداصملا انل.ركذت ١

 نم رثكأ ناّيح ابأ نأ ةيغبلا يف ركذ يطويسلا نأ قبس اهف انيأر دقلو
 «برضلا فاشترا» يف يريصلا نع نايح يبأ لوقت تعبتت دقلو هنع لقنلا

 كلذ تبثأ دقو «تارم رشع نم رثكأ هيف هيلإ بسن وأ هنع لقن هتدجوف
 .صنلا قيقحت ءانثأ يف ًالصفم

 نايح وبأ اهيف هيلإ بسن وأ هنع لقن يتلا لئاسللا َلُج يف هيلإ بسن وأ هنع
 ءارأ يطويسلا هيف عمج دق «عماوبلا عمش» نأ مولعمو ««برضلا فاشترا» ف

 كلذب وه حرص اك «ليكتلاو لييذتلا» يفو «برضلا فاشترا» يف نايح يبأ

 .عمطلا ةمدقم يف

 ًاضيأ تبثأ دقو ءرئاظنلاو هابشألا يف يريصلا نع يطويسلا لقن ؟؟

 .هيلع تببنو هعضاوم يف كلذ لك

 ؛كلام نبا ةيفلأ ىلع هحرش يف ليقع نبا يريصلا ءارآ ضعب لقن دقو
 .بجعتلا بابو ءردصملا لامعإ باب يف هنع لقن ثيح

 نبا دجن «دئاوفلا ليهست ا" لع دعاسملا» ىمسملا ليهستلا حرش يف كلذكو

 )١( هنم لوألا ءزجلل تاكرب روتكدلا ذاتسألا قيقحت لبق مَ دعاسملا نع لوقن نم يتأيام .

 اك



 "'ىشتسملا باب يفو .«"هعم لوعفملا باب» يف يريصلا نع لقن ليقع
. ( . 

 . (صوصحلا بارعإ)«سئبو معن» باب يفو

 ."'«بجعتلا» باب يفو

 رحبلا نم طيقللا ردلا) بحاص موتكم نبا ًاضيأ يريصلا نع لقن نميو

 لاق ««مؤاكرشو "متنأ متاكم» :سنوي ةروس نم ىلاعت هلوق ريسفت دنع (طيحلا

 ىلع بصنلاب مك ءاكرشو متنا :أرق نم ةءارقلو ...:نايح وبأ لاق» :موتكم نيا

 هربخ فذح دقو أدتبم متنأ ناك ولو «لعفلا مسا هيف لماعلاو «هعم لوعفم هنأ

 زوجي الو «عفرلاب هتعيضو لجر لك :لوقت هعم لوعفم هدعب أي نأ زاج امل:

 يوحنلا يريصلا قاحسإ نب هللا دبع دمح وبأ هزاجأ :هعماج لاق ءبصنلا هيف

 هج طيخلا رحبلا شماه طيقللا ردلا :رظنا ««ةرصبتلا 2« باتك بحاص

 .١16١ص

 حرش يفف «نيبولشلا يلع وبأ نييسلدنألا خيش يريهصلا نع لقن لب

 :نيبولشلا يلع وبأ خيشلا لاق ب/١١١ ةقرو كلام نبال ةيفاشلا ةيفاكلا

 بجعتلا لعف نيب فرظلاب لصفلا عنم هيوبيس بهذم نأ يريصلا ىح»

 ذاتسألا لاق اذكه ءرّوصتملاو ءروهشملا وهو زئاج كلذ نأ باوصلاو «هلومعمو

 .«أهفو ءآلقن نفلا اذهب ةفرعملا ىلإ يبتنملا وهو ىلع وبأ

 .ةةدئكازلا «ناكد ف فلتخا» :؟١١ذضص ليبستلا ىلع يدارملا حرش يفو

 )١( ةقرو ١ج دئاوفلا ليهست ىلع دعاسلا رظنا ١»/ب« 8١/أ.

 .ب 416 ةقرو ١ج دئاوفلا ليهست ىلع دعاسملا رظنا (؟

 .ب ١١؟ ةقرو ١ج دئاوفلا ليهست ىلع دعاسملا رظنا (؟

 1009 ةقرو اج دئاوفلا ليهت ىلع دعاسملا رظنا ()

 سنوي ةروس نم 14 ةيألا (0 (

) 

) 















 لعافلا ىلع هيف ملكت ًالصف هيف ركذ ىدعتي ال يذلا لعفلل أباب دقعو ءهربخو
 .لقتسم بابب هدرفي ملو ءًاليلق

  :لاق ثيح تافصلا باب رخآ يف ًالصف هل

 ءلمفلا ىنعم ابيف سيل يتلا ءامسألا نوركذي مهنأ لعا :لصف»

 تافصلا ىرْجَم يرجيف نايبلا فطع اهنومسيو «بارعإلا يف لوألا اهنوعبتيو
 . « ....تافصب تسيلو «لوألا نع نايبلا يف

 يببسلا تعنلا ىلع هيف ملكت ًالصف دققع هب لوعفملاو لعافلا مسأ باب يفو ْ
 لعفلا هل نمل ةفص نوكي لعافلا مسا نأ معاو» :لاق ثيح هتلثمأ ضعب يف
 هل نمل ةفص براضف ءأديز براض لجرب تررم :كلوقك هببسب ناك اذإ هريغلو
 . « ...لعفلا

 ىلع هيف ملكت ًالصف دقع لعافلا مساب ةهبشملا تافصلا باي رخآ يفو

 :كلوق لثم كنم لعفأ باب نأ ملعاو :لاق ثيح ليضفتلا لعفأ باب ضعب
 الو ,لوألا ريض يف الإ لمعي الف «ةببشملا ةفصلاب هبشم وه كنم لضفأ ديز
 ا ...فّرعي الو «ثدّؤي الو عمجي الو «ىثي

 الصف دقع.ثيح رجلا باب يف ليضفتلا لعفأ ىلع مالكلا متأ دقو اذه
 هيلإ فيضأ ام ًاءزج ناك ءىش ىلإ فيضأ اذإ لعفأ باب نأ معاو :هيف لاق
 . « ....موقلا لضفأ ديز :كلوقك

 رداصملاو ءامسألا نم بصتني ام باب يف ريذحتلا ةلثمأ ضعب ىلع مكتو

 .لعف راضإب

 دقع ثيح فرصني الام باب رخآ يف باقلألا ىلع ملكت هنأ بيرغلاو
 -7؟ 



 ءهيلإ هتفضأ درفمب ًادرفم تبقل اذإف باقلألا امأو» :هيف لاق كلذل ًالصف

 من فرصني ال ام ناك نإو «هتفرص فرصني امم ناك نإ «ءامسألا ىرْجَم هتيرجأو

 . « ....ةطب ديز اذهو «ةفق سيق اذهو ءزرك دعس اذه :مبلوقك هفرصت

 بابو ءدودمملاو روصقملا باب مث ءبسنلاب ًادبف فرصلا باوبأ ىلع ملكت من
 ةدودململاو ةروصقملا ءاممألا يف ماسلا عمجلاو ةينثتلا بابو «ثنؤملاو ركذملا

 - .ةلتعملاو

 هيف ركذ ريسكتلا عمج باب :هامس ًاباب دقعف ريسكتلا عمج ىلع ملكت من

 لك لخاد يفو ءالقتسم ًاباب ةينبألا عاونأ نم عون لكل دقع مث «لوصفلا ضعب
 ءيتالثلا ةينبأ يف ءاهلا هتقحل ام عمج باب :يه باوبألا هذهو ءلوصف باب

 .عملا عمج باب ءًادعاصف فرحأ ةعبرأ ىلع ناك ام عمج باب

 باوبأ رخآ ىلإ ءلكلا رخاوأ ىلع فقولاو «ةلامإلاو ءريغصتلا ىلع ملكت من

 فورح باب نمض هيلع مكت لب لقتسم بابب لالعإلا درفي لو فرصلا

 لئاسم ىلع ملكت لالتعالا نم رسكملا عملا قحلي ام باب رخآ يفو ءلدبلا

 ىلع مالكلاب فرصلا باوبأ متخ مث :ةلاطإلا ضعب كلذ يف لاطأو نيراتلا
 .ماغدإلا

 ىلع ماغدإلا يف مجعملا فورح ماكحأ هيف ركذ بابب ماغدإلا باب متخو

 ديزم اذهل يتايسو احضاو اماتها تاءارقلاب هيف: متهاو ءث ؛ءت ءب ءأ :بيترت

 ش .نايب

 نيب هتناكم هب أاوبتي نأ يرهصلا قحتسا باتك ةرصبتلا نأ قحلاو

 يتلا وحنلا بتك تابمأ اهءرخزت هتارايتخاو هؤارآ يذ يهابف «نييوحنلا

 .دعب رونلا رت لو تاطوطخما ةسيبح لازت ال يتلاو ءانيديأ نيب
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 نبا وهو مٌمدحأ نإ ىتح ةرصبتلاب يرهصلا دعب نويوحنلا ممهأ دقلو
 نبا ةججرت يف '"ةيغبلا.يف يطويسلا ركذ دنقف . «تّكُتلا» هيلع فْنض نوُكَلَم
 .يرهصلا ةرصبت ىلع «تكنلا» هتافلؤم نم نا و

 نأ ودبيو ؛كلذ ىلإ قفوأ لف نوُكْلُم نبا تكن ىلع روثعلا تلواح دقلو
 .ًاريثك هنم تدفأ دق تنكل هيلع ترثع دق ولو .هّمسا الإ هنم َقْبَي  باتكلا

 جاتحت تناك يتلا ةضماغلا تارابعلا ضعب هنم ردبت دق قروضا نأ ف

 :كلذ نم ءحيضوتو حرش ىلإ

 ءابنكتل ءامسألا مزجت مل افإو» :'"'ءاممألا مزج مدع ليلعت يف لاق هنأ
 هكيرحت نم دب الف ءنكاس هاقلي نأ زاجل مزجلل هّرخآ نكسأ ول مسالا نال
 جرخي مزجلا ناك اماف ءءانب نينكاسلا ءاقتلا ةكرحو «نينكاسلا ءاقتلال
 ءايقنلا ةكرعو فراق« وتل الأ يصل كاننبلا ىلإ نكتلا نم ءاممألا
 .حاضيإ ىلإ جاتحت ءانب نينكاسلا

 ا"لاعفألا ةمسق باب يف لاق 5 آلخي ًاراصتخا دعاوقلا ضعب رصتخي دقو
 ىنبي رمألا لعف نأ ركذي لو «نوكسلا ىلع ينبموهو هرمألا لعف يناثلاو..»
 .هعراضم هب مزجي ام ىلع

 ًادتبملا باب يف هلوق كلذ نم .هلاوقأ ضعب يف قيفوتلا قلاع ل دق هنأ 6
 . «فورحلا جراخم لوأ نم ةضلاو.. » :هربخو

 نأ باوصلاو «فورحلا جراخم لوأ نم نوكت ىتح فرخ ةبضلا ةتسيلو:
 .بارعإلا تاكرح لوأ ةمضلا

 )١( ج نونظلا فشك :رظناو ء138 ص ١ ج نيفراعلا ةيدهو .555 ص ١ ص ٠١.

 ص رظنا (؟) ٠١ .ةرصبتلا نم

 ص رظنا (؟)  3١.ةرصبتلا نم
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 عباسلا لصفلا
 هتارايتخاو يرهصلا ءارآ

 هنع اهلقتو «ةرصبتلا هباتك اهنض ةيوحنلا هتارايتخاو يرهصلا ءارآ

 .مهبتك ف نويوحنلا

 اهركذو ةرصبتلا يف تدرو يتلا ءارآلا هذه نمأضعب انه ضرعتسأسو

 .ءارآلا هذه دقن ًالواحم يرهصلا هب درفنا ام ىلع هبنأسو ةاحنلا

 «هتعيضو لجر لك»:وحن يف بصنلا زيجي هنأ "'نويوحنلا هيلإ بسن دقف
 .يريصلا هب درفنا يأر اذهو ءهعم لوعفملا باب يف

 ءاملا ىوتساو :كيبأ عم يأ ,كابأو تعص ام :لوقتو» : ا"ةرصبتلا ىفف

 ءديز عم يأ نيوخألاك ًاديزو تنكو ءيداولا ريفش عم يأ «يداولا َريفشو

 ريدقت ىلع اذه يف عفرلا زوجيو .هنأشو ئرما لكو «هّتعيضو لجر لك :لوقتو
 . « ...ًافوذحم ءادتبالا ربخ نوكيو ءفطعلا

 هتعيضو لجر لك وحت يف بصنلا ةزاجإ نم انه يريصلا هركذ امو

 ئرما لك :لوقت نأ زوجي الو» : "'يفاريسلا حرش يفف هروبملا هيلع امل فلاخت

 نبا صيخلتو ءأ / ١2و ب / ١2ص ١ ج ليقغ نبال ليهستلا حرشو 06 05 ص برضلا فاشترا :رظنا )١(

 2,5١ ص ١ ج عماوبلا عمهو ؛56؟ ص ١ ج حيضوتلا ىلع حيرصتلاو ١5١ ص ه5 ج طيحخلا رحبلا شماه ىلع موتكم

 ١08. ص ١ ج ينومثألا حرشو

 .؟50ا/ - ؟ه5 ص ()

 .580 - 5056 ص١ مق ؟ ج (0)



 ترضح ول «عم» بصنت تنك !؟ يناثلا بصنتف كتأشو تنأ الو ؛هّتعيضو
 م ورع عم ديز :لوقت ءفرظلا بهذم اهبهذف ترضح اذإ «عم» نأل « «عم»
 اذإف «فرظلا عم زئاج هراضإو هرقتسا بصانلاو ىرمع فلخ ديز :لوقت
 لمعي ملو ؛هيلإ رارقتسالا طختي مل مسا اهدعب يذلاو «عم» ناكم واولا تلعج
 .ًاديزو تعنص ام :كلوق يف هيف لعفلا لمع ؟ هيف

 هّبصن يريصلا زاجأو» : "لاق ثيح يرهصلا يأر ُيضرلا فّمض دقو

 .ذاشُباب نبا هركنأو ءردقملا ربخلاب

 نورقم لجر لك يأ ءواولا لبق ربخلا راضإ بصنلا زيجم ىلع بجيو
 . «هبصن زاوج يف مالك الف هجولا اذه ىلع ربخلا ترهظأ نإف «هتعيضو

 هيلع صن «يريصلا وه كلذل زّوجْلا نإ :لوقأو... » : "يطويسلا لاقو
 لجر لك وحن يف بصنلا زاوج ىعدا نمو :كلام نبا لاق ...ةرصبتلا يف

 نم اه ىنثتسملا دعب الإ رركت يف ًايأر يرهصلا ىلإ ةاحنلا بسن دقو
 :فطاعلا ريدقت ىلع هدنع كلذ لثم نأو ءارمع الإ ًاديز الإ ينءاج ام :وحن
 هلاق يذلاو ؛هماقم تماق الإ :لاقو ءفطاعلا حرط يريصلا زاجأو :'"'اولاق
 نأ :رركتملا ءانثتسالا نم رخآلا برضلاو» :وه ةلأسملا هذه يف '”يريصلا
 «كنوق ًادلاخ الإ ًارمع الإ ًاديز الإ اهيف ام :كلوقك واولا ىنعمب يناثلا نوكي

 )١( ج ةيفاكلا ىلع يضرلا :رظنا ١ ص 158.

 ص ؛ ج رئاظنلاو هابشألا :رظنا (؟) 1١.

 .500 ص ١ ج عمبلاو ب / 6ص ١ ج ليقع نبال ليهستلا حرشو 31١ ص برضلا فاشترا :رظنا ()
 .ةرصبتلا نم 774 - 5/8 ص رظنا (:
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 ولو ؛مدقم ءانثتسا وهو ءكموق ًادلاخو ًارمعو ًاديز الإ ايف ام :ريدقتلاو

 «ءانثتسالاو لدبلا نم انمدق ام ىلع اهبصنو اهلك ابعفر زاجل تزجأ

 «الإ» نأو ءفطاعلا حرط زوجي هنإ :انه لقي مو ءيرهصلا هلاق ام اذه

 .هماقم ''تماق

 وبأ لاق دقف فراعملا فرعأ معلا نأ ىري هنأ يريصلا ىلإ اوبسن دقو اذه

 هيوبيس ىلإ بسنو «معلا اهفرعأ :ليقو» :""برضلا فاشترا يف نايح

 . «يرهصلا لوق وهو «نييفوكلاو

 .هيلإ هبسن يذلا يرهصلا يأر نايح وبأ راتخا دقو

 هيوبيس بهذف «فراعملا فرعأ يف فلّتخا» :”عمبلا يف يطويسلا لاقو

 يزعو ءيريصلا هيلعو ءابفرعأ معلا :ليقو ءابفرعأ رضضملا نأ ىلإ روبج او

 ىلإ نايح وبأ كلذ بسن دقو «ناّيح وبأ هراتخاو «هيوبيسل بسنو «نييفوكلل

 ."”كلاسلا جبنم هباتك يف يريصلا

 وأ ًاحيرصت كلذب لقي ملو «ةرصبتلا يف يريصلل يأرلا اذه ىلع رثعأ ملو

 .هباتك يف ًاحيمات

 ةسمخخ ابمسقو ةركنلاو "'ةفرعملا باب يف فراعملا ىلع لكت يريصلاف

 :ب / 3١ يف لاق ؛ «يطعم نبا ةيفلأ حرش يف ساوقلا نبا هركذ ام وه يريصلا مالك ىلإ مبمالك برقأو )١(

فطعلا فرح ة ةدرإ قف قاشلا عفر يرهصلا ز زاجأ « ءارع الإ اديز الإ ينءاج اذ :وحت ًارّركم ىنثتسملا ناك اذإو»
 ىلع وأ ء

 : . « ...طلغلا لدب ىلع وأ «نييفوكلا يأر وهو وىاولا نع ءالإم ةباين ريدقت

 ,آ5 ص ا(

 .66 ص١ ج (

 ىلإ نايح وبأ هبسن ام تلقت ثيح 450 485 ص يثيدحلا ةجيدخ ةروتكدلل يوحنلا نايح وبأ :رظنا ()

 ش .هبهذم راتخا هنأ تركذو «يرهصلا

 .ةرصبتلا نم 56 ص :رظنا (0)

 5 نرش :



 ًائيش هب تصصخ مسأ لك وهو «معلا مم الآ : :ماسقأ ةسهخ ةفرعملا» :لاق ءماسقأ

 7007 ورمعو ديز :وحن هب هفرعتل هنيعب

 كتبرض يف فاكلاو ءتقو «تقو «تنق يف ءاتلا :وحن ءرضملا مسالا»و
 هبهذم ركذ هنأ ديب .هرايتخا انه ركذي ملو ءماسقألا ةيقب ركذو «... كمالغو
 .هب فصوي الو فصوي ال رمضملاو» :لاق انيح تافصلا "باب يف ةحارص

 الإ رضي ال رمغملاو «لوألل نييبتو فيرعت ةفصلا نألف :هتفص كرت امأ
 .ةفصلا نع ىنغتساف فرعي نأ دعب

 نوكي نأ ةفصلا ٍُقَحَو .ءاممألا صخأ هنألف هب ةفصلا كرت امأو

 صخأ بطاخمال ركذي نأ بجي اكتملا نأل ءفوصوملا فيرعت نم َلَقَأ اهفيرعت
 َنيِبَت ةفصب هَفَصو هفرعي ل نإو ءفصولا نع ىنفَتْسا هفَرَع نإف ءاهفرعأو ءامسألا
 .ةنع

 صقتأ وه امل ًاعبات نوكي نأ زجي مل اهفرعأو ءامسألا صخأ رمضملا ناك اماف

 هب فصولا حصي ام عيمجب فصو كلذلف ؛صخأ رمضملا دعب ملعلا مسالاو

 . «فراعملا نم

 هباتك يف وحنلا دعاوق نودي مل «:ةيوق ةيماع ةيصخش بحاص يريصلاو

 اممهيدل يوق ام ءارآلا نم راتتخي ناك لب ؛هدنع حجارلا يأرلا ركذي نأ َنوُد

 .نايحألا ضعب يف اهنوراتخيو «مهبتك يف هءارأ نونودي هدعب ةاحنلا لعج

 عراضملا ىلع «نإ» ربخ يف ءادتبالا مال لوخد نأ ناّيح وبأ هنع لقن اّممَو

 لوخد نأ هيوبيس مالك رهاظو ...»: 'ناّيح وبأ لاق ءمسالل هتهياشم هوجو نم

 .ةرصبتلا نم ١7١ ص :رظنا )١(
 .7272ص برضلا فاشترا :رظنا )١(
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 لاق هبو «مئاقل "'اديز ّنإ :لوقت اك موقيل اديز نإ :وحن ءهبشلا هوجو نم ماللا
 .يريصلا هيلعو «لافغألا يف يلع وبأ

 باتك نع نولوقي هل نيمجرتملا انيأر دقلو «ةعزنلا يرشب يرهصلاو
 .«نييرصبلا بهذم ىلع ليلعتلا هيف نسحأ»:ةرصبتلا

 ضعب يف نييرصبلا بهذم ريسفت يف ًاريثك نويوحنلا هيلع دعا دقلو

 هيوبيس بهذ»:لوعفملل ةصقانلا ناك ءانب يف 'نايح وبأ لاق ءلئاسملا

 بهذو ءكلذ زاوج ىلإ ماشهو ءارفلاو يئاسكلاو نويفوكلاو «يفاريّسلاو

 نئاك وهف هباتك يف لاقف هيوبيس امأف ءهراتخن يذلا وهو «عنملا ىلإ يسرافلا

 لوق ملعألاو يسرافلا لوأتو «فوذحملا ماقم موقي يذلاام نيبي لو ءنوكمو

 ناك نم نوكم :فورخ نباو رهاط لاقو «ةّماتلا ناك نم هنإ نوكم :هيوبيس

 هنم لمعتسُيو «فرصنم لعف امنأ هيوبيس دصق امنإو هب ملكتيال ةصقانلا

 .عنام عنم نإ الإ لاعفالا نم لمعتسّيالام

 ةصقانلا ناك ءانب نم عنملا نييرصبلا بهذم نا ىلع ""يريصلا صن دقو

 .نييفوكلل بسنت كلذ ةزاجإو «لوعفمال

 يقلاملا هنع هلقن يذلا صنلا اذه يف هارنام ليلعتلاب هماتها رهاظم نمو

 لوخد عم فطع فرح ءامإب نأ ليلدلاو ةجحلاب يريصلا هيف تبثأ يذلاو
 يف يرهصلا صن وهو ءفظع فرح اهنأ حيحصلاو» :يقّلاملا لاق ءابيلع واولا

 ,الا/ - 7 ص ةرصبتلا يف هصنب اذه )١(

 .ه؟ ©" ص برضلا فاشترا :رظنا (؟)

 انركذ دقو ببخلاو أدتبملا يف لمعت «ناك» نأ كلذ يف ةلعلاو» :كلذ بقع يريصلا لاقو .؟هص ةرصبتلا (0)

 لكل دبالو هريخلا يقْبُيو عوفرملا اهقما فذحم نأ بجول هلعاف مسي ملام ىلإ «ناك» انددر ولف نبخلا نم أدتبمال دبال هنأ

 .«هلعاف مسي ملام.ىلإ اهدر زجي مل كلذلف ءرخآلا نم اهنم دحاو

55 



 ىلع ينبم مالكلا نأ نِذْؤُنل ىلوألا هامإ» تلخد افإو :لاق هنأل ,"”هترصبت
 :لاق ءىلوألا يه ةيناثلا «امإ» نأ ئبنت ةيناث واولا تلخدو ءاهب ءيج هلجألام
 ًاظفل ٌةكّرَشُم اولا نأل هدساف هنأل ءمالكلل ةفطاع واولا نوكت نأ حصيال

 .ىنعملا

 بهذمو هيوبيس بهذم رهاظ وهو «قحلا وه يريصلا هركذ يذلا اذهو
 هعابتأو يلع يبأ ىلع درلا هيفو «هريغو يلوزجلا ىبوم يبأك نيرخأتملا ةمئأ

 . ةرورض

 ءارآ نييوحنلا رابكل يتلا لكاشملا يف هيأرب يرهصلا يلديام اريثكو
 :اذه نم لاثم كيلإو ابيف

 :ةّمّرلا يذ لوق امأو»

 ارْفَق ادلب اه يمْرَت وأ فْسَخلا ىلع ًةَخاَنَم الإ كقنتام ٌحيجارَح
 كفنتام :هلوق نأل ,ةرورض هلعجو ءطلغلا ىلع نييوحنلا رثكأ هلمحف

 .انمدقام ىلع تابثإ

 ناك ثإو يفن هظفل نأل مالكلا اذه يف هآلإب لخدأ هنأ :يدنع "هبجوو
 :شرُبألا ةَهذَج لاق 5 باجيإلا هانعم

 تالاَث يبول نصْفْرَت ولع يف تئقؤأ اذ
 يرد نأل بجاولا ٌريغ اهتضوم نونلاو ءبجاولا يف نؤنلا لخدأف

 .ًادج ريسي فرصت عم هّصنب يرهصلا مالك وه ّيقّلاملا هركذ امو :ةرصبتلا نم 1؟8ص )١(

 1 .190 - 6١ص ةرصبتلا (؟)
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 يفنلاب ليلقتلا هَبَمَف ,ريثكلا يفن هنأل ءيفنلا ةلزنب ليلقتلاو ٌليلقت

 .«نعفرت يف نونلا لخدأو

 «ال» لخدأف «باجيإلا ىلع ىنعملا ناك نإو يفن هظفل «كفناام» كلذكو

 نأ ىَلَع رداقب كلذ ' "سيلا :لجو زع هلوق هلثمو «ىنعملا عاري مو ظفللا 1

 ديز :زوجي الو ءيفن ظفللا نأل ء:باجيإلا يف ءابلا لخدأف « ىَتْوَمْلا ىيْحُي

 .«يفنلا ديكأتل لخدت امنإ ءابلا هذه نأل ,ماقب

 هركذام اهنم سيلو «يفاريسلل نارخأو «ءارفلل نابيجوت تيبلا اذه يفو

 .يريصلا

 نوكيو ءابيف حيرص صن هل سيل ءارآ هيوبيس ىلإ نويوحنلا بسني دقو

 اذه نم يأرلا جارختساو هيوبيس مالك نوضضم مهف ىلع مهنم أداتعا كلذ

 .مهفلا

 باب يف لاق .راضملا اذه يف عابلا ليوط ناك يريصلا نأ ودبيو

 هيوبيس دنع هيف لمعام نيبو بجعتلا لعف "'نيب لصفلا زوجي الود :بجعتلا

 «...لصفلا نع فُعضف ةدحاو ةقيرط مز دقو «فّرصتيال بجعتلا لعف نأل

 رثكأو «دربملاو هيلوق دحأ يف شفخألا بهذو.. 0( :نايح ( "بأ لاق

 دقلو» هيوبيس ىلإ يريصلا هبسنو ءيرشخمزلا هراتخاو ؛عدملا ىلإ نييرصبلا

 «قفوأ مف هنم هيلإ يريصلا هبسنام جارختسال هيوبيس باتك يف رظنلا تلطأ

 .ةمايقلا ةروس نم 4٠ ةيآلا )١(

 518 ص ةرصبتلا (؟)

 ةيفلأ ىلع هحرشو ءأ 1١7 /١ج ليقع نبال ليهستلا حرش يف ًاضيأ كلذ رظناو 45ص برضلا فاشترا (©)

 .يريصلا نع نيبولشلا هاكحام كلام نبأ لقن ثيح ب ١١١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ١١؟ص ؟ ج كلام نبا

 ”31- 



 حرصي ملف هيوبيس امأف» :لوقي شيعي "'نبا تدجو ءانعلاو ثحبلا لوط دعبو
 سيلو :ًاضيأ ""يرهزألا لاقو ««ميدقتلا عنب حرص افإو :ءيشب لصفلا يف

 .«صن كلذ ِق هيوبيسل

 نأو هيأرب انيلع جرخي ليلدلا هدنع ىوقيو ءهيدل ةركفلا حصت انيحو

 .هيوبيسل ةحيرص ةفلاخم يأرلا اذه يف نك

 :ريضلاب لعفلا لاغتشا باب يف لوقي اذ وه اهف

 :هلوق وهو هيوبيس هدشنأ يذلا تيبلا امأف»

 ع

 ؟اوّباصأ لام مأ ءدّهعلا لوطو ءلت# مقريغأ ىركأ اق

 .انيبام ىلع لاملا بصن نم عنم هيوبيسف

 ؟ًالام اوباصأ مأ ؟ءانت مُهريغأ :ريدقتب .عنتمم ٌريغ هيف بصنلا نأ ”ىدنعو

 نوكيو ءابل ةلداعم نوكتف مابفتسالا ْفلأ ُةّثيِلو !؟ لعفلا يلت ْمأ» نوكتل

 مأو «ءاششتأ ىلع فوطعم وبش لاملا تعفر اذإو ««مهريغ» ىلع ًاقوطعم «اوباصأ»

 بصنلاو عفرلاف ءنسحأ ىنعملا ةحص عم ةلداعملا ىلع هلمحو «فلآلل ةلداعم ريغ

 ؟ًارع تيقل مأ ؟ديز كسبحأ ؟ينع كمطقام :هبطاخت نمل لوقت ا؟ ركذي مل

 يف روهشم موهفم ىنعم اذهو ءينع كسبح وأ كّعطقف ارمع تيقل ْمَأ ىنعملاو

 ,دتم بجعتلاو لعقلا نيب لصفلل ضرعي ملو» :118ص ” مق اج قاريسلا لاقو ,15١-ص الج )١(

 .ث١خص ؟ج حيرصتلا :رظنا (؟)

 ,6 ص ةرصيتلا (؟)

5 0 



 لاق ««ذإ» لثم امب ةفوفكم اذإب '''هزجلا زاجأ هنأ يريصلا هب درفنا امو

 اهب ىَزاَجُي نأ يريصلا زاجأو» "يطعم نبا ةيفلأ ىلع هحرش يف ساوقلا نبا

 :هلوق يف ؟ ةفاضإلا نع فكت اهنأل ءام» اهتقحل اذإ ًاقلطم

 برضي َفيّسلا لّلْسَيام اذإ ناكو
 يريصلا نأ هتركذت يف نايح وبأ لقتو» :””ةنازخلا يف يدادغبلا لاقو

 .«قدزرفلا تيبك مزُجتف «ذإ» لثم امب ُفَكَت اهنأ ىلإ بهذ

 )١( ةرصبلا ص١ 1.

 ,أ 96 ق0

 اذن ص ؟ج (5)

 -#5خ-



 نماثلا لصفلا
 يرهصلاو يفاريسلا نيب

 ديعس يبأب يريصلا لاصتا ةركف يدل ايّوق ا ا
 كه وااو يف ارئيسلا

 .هب تدعو امب يفأ اذنأهو ءانايب رمألا اذه ديزأ نأب ذقآ تدعوو

 :ةفرط تبي يف يريصلا لوق يرظن تفل دقل
 ٌربكارمألايف نو عالم ديد د

 ياريس حرش تحفصت نأ ىلإ كلذ يناعد دقلو .يفاريسلا ديعس وأ فكل
 .و لئاسملل يفاريسلا ضرع ةقيرط يف هبشلا هجوأ نم اريثك :ةيارو هلك
 1 كلذ نم جذاغ ئراقلا مامأ عضأ اذنأهو «لئاسملا هذه يريصلا ضرع
 نم اا 3+ قيما نإ ةفاضألاب

 هلوق يف «وأ» نأ مهنع ىكح يريصلا وا 5-0 يب واسرلا نكذ
 ماهالا ىلع 00 0 # نوديزرَي 2: فلأ | هنا" 0 ان 00 :ىلاعت

 هللا شياو دع دحأل ىأ» نوكي نأ يحال هجولاو» : ”واوبلا حرش قو

 ,مهددع فيرعت يف 'ةدئاف نكت مو ٠ «مهرثك مهفيرعت دارأ هنأل ٠ .نيبطاخملا ىلع

 .يفاريسلا ديعس وبأ اندشنأ :«ق» ةخسنلا يفو )١(
 .لث ص (5

 .تافاصلا ةروس نم 64 ةيآلا (5)
 87١ ص ةرصبتلا (9)

 531 ص ةج.(9)

 ا



 :نييوحنلا ضعب دشنأو :"يريصلا لاق
 اهّروعو نويعلا تاحيحص ءاوس هتاماظ نم سانلا لوقي ِلْيَلَو
 اهروسُك ًاجاسو اهيلاعأ ًاحوسم 22 ةنيصح ًاتويب اهنم اَنَل أك

 حرش يف نيتيبلا لبق هصنب نييوحنلا ضعب دشنأو :يريصلا لوقو

 .يفاريسلا لبق اهب دهشتسا نم ىلإ دتهأ لو "'يفاريسلا

 ةدئاز لمعتست نأ :ناك يهجو نم رخآلا هجولاو :"يريصلا لاقو
 ؛ةلمج ىلع الو دحاو مسا ىلع لخدت نأ ريغ نم طقف يضاملا ىنعم نييبتل

 كلذ ناك يأ ءناك مئاق ديز :كلوقك ابيف ًارضم ردصملا اهلعاف نوكيو

 متاق ديز وأ «متاق ناك ديز :"كلوق كلذو ...:"'يفاريسلا حرش يفو «نوكلا
 .«نوكلا كلذ ناك :ديرت «ناك

 :وهو يريصلا هب دهشتسا يذلا تيبلا نإف ًاضيأو

 بارعلا ةمّوسْلا ناك ىلع اوَماسَت ركب يبأ ينب ارش

 هب دهشتسي مل هنأ هجيرخت يف ىرتسو «يفاريسلا حرش نم هسفن.عضوملا يف
 .يفاريسلا لبق دحأ

 دعبف «مسالاب هركذي الو يفاريسلا نع يريصلا ذخأي نايحألا ضعب يفو

 ظ :خامشلا تيب يف هيوبيس يأر ركذي نأ

 .39ا/ ص ةرصبتلا )١(

 لكك ص 15 قا دج

 يفاريسلا بهذف ؟لعاف اهل له «ةديزملا «ناك» يف فلتخا دقو» :١٠1ص اج عمبلا يفو 315١. ص ةرصبتلا )١(

 حرش يف يدارملا كلذ ركذ دقو «..نوكلا ناك :ليق هنأك لعفلا هيلع لادلا ردصملا ريضل ةعفار اهنأ ىلإ يريصلاو

 .526 ص ليهستلا

 .36 صا ؟قااج (9

 .يفاريسلا نع القت ؟ءص ؛ج ةنازخلا يف يدادغبلا كلذ ركذ (ه)

 س٠5 ل



 0 اًنَبْوَج يلاعألا اَنْيَمُك
 الو رعشلا يف هزيجيال هنايف "هيوبيس ريغ امأو :الئاق يفاريسلا يأر ركذي

 نأ وهو ءهيوبيس هركذام ريغ ىلع ءامالَطْضُم اَنَتْوَج» لوأتيو ...مالكلا يف
 ىلإ ًاعجار ءامهالطصم» يف يذلا ريضلا لعجيو :نْيَيلْعأْلا ةلزنمب «يلاعألا» لعجي
 :ة.نييلعألا

 ام تيبلا جّرخو «هيوبيس ىلع كلذ ركنأ دقو : ا” يفاريسلا حرش يفو
 يلاعألا اًثيمُك :لاق هن .«اهبجو ها .«ههجو نسَح» نع هب هيرخَي
 نيتراجلا ىلإال يلاعألا ىلإ دوعي «ىلطصملا» يف ريضلاف ءيلاعألا ىلطُمُم اتنوَج
 58 دارأو ءامههدودخ اتحيلم هوجولا اتنسح نادنهلا :كلوق ةلزنمب ريصيف
 «يلاعألا» ريضلاب تدرأ نإ امههالطصم اتنوج : :كلذكف «ةدساف ةلأسملاف «نيدنبلا

 ..ءيدر وهف نيتراجلا ريضلاب تدرأ نإو « حيحص وهف

 يلاعألا ىلإ دوعي «امهالطصم» يف يذلا ريضلا ناك اذايف :لئاق لاق ناف

 ؟عمج يلاعألاو ىنثي ملف

 :هلثمو ءلصألا ىلإ ريضلا درف «نييلعألا ىنعم يف يلاعألا :هل ليق

 اراَطَتمشو َكِيَتَيلَأ فاوَر فجرت نيدرف ينقلتاَم ىتَم
 ...نيتفنار ىقعم يف فئاور نأل ,««نيتفنار» ىلإ «أاراطتست» درف

 هل يأرلا اذه نأ ىلإ ريشي نأ نودب يفاريسلا يأر يريصلا ركذي دقو
 .ةبسن يأ نم ادرحجم كلذ ركذي لب

 .؟؟0ص :رظنا )١(

 .للال 2١ص ا0ق ؟ج (9)

5- 



 «ةّبَرقَم اد ع ةَّبْعُسَم يذ مْوَي 6 َماَعْطِإ 0 :ةيآلا يف هلوق :كلذ نم

 ةلالدل لعافلا ركذي مو ءمعطأ.ردصم وهو ."”مءاعطايب بوصنم «ًامتي»

 ....هيلع مالكلا

 فذحف ءاومعطت نأ وأ :هيف ريدقتلاو :لاق ."'يفاريسلا قار ومع اهو

 .متنأ ٌماَعْطِإ وأ :لاقل ربظأ ولو لعافلا

 يف زييقلا بصن 5 هسفن ردصملاب بصنيو «لعاف ردقيال نأ يدنع زوجيو

 ...ًامهرد نورشع :كلوق

 ءيش :هريدقتف هللا مظعأام :تلق اذإو :"يريصلا لاق :ًاضيأ كلذ نمو

 ىلع هب لدتْسّيام وهو هنودبعيو هنومظَعُي نيذلا هدابع ءىشلا كلذو هللا مظْعَأ

 .هقلخ عئادب نم همم

 ًايظع هسفنل نوكيف ؛ءلجوزع هللا وه ءيشلا كلذ نوكي نأ زوجيو

 ْ ...ًاميظع هلعج ءىثلال

 نإ :هلوق ليلخلا ىلع سانلا ضعب ركنأ دقو» :!يفاريسلا حرش يفو

 وكي نأ اذه هزلي :لاق هللا نك ونحأ ءيش ةلزنمب «هللا دبع نسحأأم

 .هللا مظعأ ءيش ةلزنمب هللا مظعأام :انلوق

 هجوأ ةثالث نم هنع باوجلا ةجوتي هنأل :ءىقب شارتعالا اذه عسعلو

 .دلبلا ةروس نم 15.15 ناتيآلا ()

 .؟:5؟ص ةرصبتلا (؟)

 .ث/لصاا١ق ؟ج (0)

 .؟5560ص ةرصبتلا (8)

 168  ١هلص ؟قاج (0)

 ت1



 ومع هدابع نأل ,مدابع نم 508

 هنأ ىلع نيربتعملا هَقْلَخ لدام ءيشلا كلذب ينعي نأ :يناثلا هجولاو
 ...اهنيب امو ضرألاو تاومسلا قلخ بئاجع نم ميظع

  .هيلإ | ءينلا كلذب عجريو ؛ ءلاعت هلل 8 :لاقي نأ : :ثلاشلا كان

 ١ ...عبأر هجو هيفو

 اذإف :بجعتلا باب يف لاق ؛مهضعب هزاج اي ا
 يق ىف «أام» عم ةيناثلاو ةدئاز لوألا ناكف ءديبيز اكان ل ناكام دق

 انه لدحتو هانا ابيف رت نأ ىلع ةدئاز ريغ «ناك» لهع نأ روغالو
 اذاف «بجعتلا لعف ىلع الإ عقتال بجعتلل يتلا «أم» نأل ءابل اري اهدعب

 : لمعف لك ملف ءابيلع «أم» تعقوأ دقف ةدئاز ريغ و «ناكد» ف ترضأ
 :بجعتلا لعف ْتَيِلَو اهنأكف ةدئاز اهتلعج اذإو «ريدقت الو ظفل يف بجعتلا
 .هحبق ىلع مهصضعب 6 دقو ,ةدئاز ريغ «ناكد لعجت نأ نسي ١ كلذلف

 ةدئاز ريغ انه «ناك» نوكت نأ زاوج ىلإ ”يفاريسلا بهذ دقو
 يف لاق :هل سيلام هسفن ىلإ بسني دقق هنأ يرهصلا ىلع ذخؤي انو

 ١( ص ةرصبتلا :رظنا :٠ 200

 ربخ نوكتو «ةدئاز ريغ انه «ناك» نوكت نأ زاوج ىلإ بهذي يفاريسلا ناكو» :1 ١5ص الج شيعي نبأ يف
)5( 

 .,«دعب هيفو © «يجاجزلا © هاكح دقو ,ناك ربخ اديز خو «ام» نم ريض اهيقو «أم

 .1 27ص ؟ق اج )2

 نق د



 نيتسلا لجرلا َعَلَب اذإ :مهلوق يف رهاظلا ىلإ ءايإم ةفاضإ ىلع مالكلا
 ايف

 .باوشلا اّيإو

 معامجإو ءديز ىلإ هاّيإب ةفاضإب «تمركأ "دي دز اَيِإ حابقتسا ىلع اوعمجأو

يإو هاّيإف :مهلوق لعجي م ليلخلا نأل « ال ع ام
 اً

 لَدَتْسا انإو ةرهاظلا ءاممألا ىلإ ءايإ» ةفاضإ يف هيلع ساقي ًالصأ باوشلا

 0 عضو يف تارضلا نم ءاّيإ» دعبام نأ ىلع باوشلا ىلا «ايإ» مهتفاضإب

 نيبتيالام بارعإ ىلع لدتسا هنأل ,حيحص لالدتسا اذهو ءابيلإ هاّيإ» ةفاضإب

 رفا ل ىلع لدتسن انأ ىرت الأ «بارعإلا هيف نيبتيام بارعاي بارعإلا

 .هرخآ ىلإ ....اهعقوم عقت 3 يتلا تارهظملا بارعاي تارمضملا

 كلذو ءهللا همحر ليلخلا هلاقام يدنع حيحصلاو» :'"'يفازيسلا حرش يفو

 ولو بوصنمال عقي ناك يذلا ريضلا وه ريضخلا نم «ايإ» دعب عقيام تيأر ينأ

 ءاكتبرضو تبرض كاَيإ :لوقت مث «ككتبرض :لوقت كنأل «لعفلاب الصتم ناك

 ريضلا اذه قح ناكو ...نكتيرضو ءتئرغ .كايإو «كتبرضو تبرض اَمكايإو

تلا نم هب لوعفملا قحتسي امل هوفدق اَنَلَق , «لعفب الصتم نوكي نأ
 ميدق

 رهاظ مسا وه ءايإبو ءلصتللا ريضلا ىلإ اين اولصوتف اياب اوتأ ريخأتلاو

 عقي يذلا وه هاّيإ» اولعجو .ضفخلا اهنم يناثلل بجوي ءامسألاب ءاممألا لاصتاو

ةيح اذهب اهبشم اولعف مُهانيأر دقو ءلعفلا هيلع
 .::لجرلا ابقأأي ةاولاق 

 كلذ يفو نييرصبلا روهمج هيلع سيل ايف قاريسلا يريصلا عباشي دقو

 .هيلإ تبهذام ىلع ةحضاو ةلالد

 نصوم للا ل
 )١( .6504ص ةرصبتلا :رظنا ٠

 117 - ”17ص ؟ق لج (0)

 - 55د



 نع لودعملا :لودعملا نم ثلاشثلا '"برضلاو» :فرصنيالام باب يف لاق
 .ءاعتكو ءءاعمج عمج امهو ديكوتلا يف عَتُكو «عَمُج وحن عملا ةقيرط

 رمحأ وحن نيعلا ةنكاس لُمُف ىلع نوكي نأ عملا يف لعفأو ءالعف بابو
 عَمْجَأو ءاعتكو ءاَعْيَج ُقَح ناكو ءببشو ءابهشو ببشأو ءرْمَحو ءارمحو
 ىلع يناثلا فرحلا ةنكاس عّْنُكو ِعْمُج وحن «لكف» ىلع هعمج نوكي نأ ّتْكَأو
 حرش يف ًابيرقت هصنب انه يريصلا هركذامو « .رفصو بُبشو رمح سايق
 ليلا يفاريسلا

 يف ربع نب ىسيع قفاو هنأ دربمللا ىلإ يرهصلا بسن فرصني الام باب يفو
 .اثنّؤم هب.تيعس يذلا ركذملا فرص

 ىلع امهدحأ حجري ملو ِنْييَأر ركذ دربملا نأ نيبتي بضتقملا ىلإ عوجرلابو
 هفورح ٍصنب فاوسلا جرش يف امل القان يرهصلا دهن كلذ دمب مم رخآلا
 فرحأ ةثالث ىلع ثنؤمب اركذم "تيبس اذإ كنأ معاو» :يريصلا لاق ءابيرقت
 َىَدَق اَذَه :لوقت مدقِب هتيم لجرك نكاس ريغ وأ ناك طسوألا نكاس هتفرص
 ثنؤملا يف فرصي ال نم ةغل يف دن هتيقم نإ كلذكو «فرصتف مدقب تررمو
 ...هتفرص

 فرصُني ) نكاس هطسوأو فرحأ ةثالث ىلع ركذم مماب أثنؤم تيمس نإف
 ورمع هذه :لوقت ورمعب اهّتْيّمس ةأرماك كلذو «نييوحنلا رثكأ لوق يف ةفرعملا يف

 )١( ص ةرصبتلا رظنا 51١ 035.

 نالودعم اهنأ ىلإ بهذ مهضعبو ءروفصع نبا هراتخاو «يسرافلاو .شنفخألا يأر ًاضيأ وهو 778ص ةج )١(
 اذإ ءالُمَق سايقو ءءامثكو ءاعُئَج امهدرفم نأل «تاوالعف» نع نالودعم اهنأ حيحصلاو «ىراحصو ءارحصك ىلاعف نع
 ينوهثألا حرشو ,55؟ 7 2١ص ؟ج حييرصتلا :رظنا «تاوارحصو ءارحصك «َتاَوَالْمَفد ىلع عمجي نأ ءارحصك أمنا ناك
 .١580ص اج

 05055 ص ةرصبتلا (؟)

 58ه -



 ""سابعلا وبأ بهذ هيلإو «هفرص ىري رمع نب ىسيع ناكو ....ورمعب تررمو

 ...دربملا
 يبأ لوق ناكف ءىضم نم اذه يف فلتخا دقو ...» : "'يفاريسلا حرش يفو

 نب ىسيع ناكو ءفرصني ال هنأ هيوبيسو «ليلخلاو ءسنويو ءورمع يبأو «قاحسإ

 . «دربملا سابعلا وبأ بهذ هيلإو ءكلذ فرص ىري رمع

 وذدحيف «نييعت نود نييوحنلا ضعب ىلإ للعلا ضعب يفاريسلا بسني دقو

 :كلذ نم ءهَوْدَح يريصلا

 ىلإ بسنلا يف مهلوق :كلذ '"' نمو ...» :بسنلا باب يف يريصلا لاق

 ....حتفلا سايقلاو ءءابلا رسكب ير :ةرشتلا

 «يرصب» نم ءابلا اورَسْك :لاقف رييغتلا اذبل نييوحنلا ضعب جتحا دقو

 ا؟ ءيوق زجاحب سيلو «نكاس اهنيب يذلا فرحلا نأل «ءارلا ةرسكل اعابتإ

 فرحلاب اودتعي ملو ءاهدعب ءارلا ةرسكل اعابتإ ميلا رسكب رخّنمو «نتئم :اولاق

 اعابتإ ءابلا اورسك :لاق نييوحنلا ضعبو ..» :''يفاريسلا حرش يفو

 نتنم :اولاق م ؛نيصح ريغ وهو ءنكاس اهنيب زجاحلا نأل ءءارلا ةرسكل

 . «...ءاخلا ةرسكل ميلا اورسكف ءرخنمو

 ال يريصلا نكلو ءانيعم ايأر يفاريسلا ىلإ نييوغللا ضعب بسني دقو

 .كلذ غر مسالاب هركذي

 .رخآلا ىلع اهدحأ حجري ملو نييأرلا دربملا ركذ ثيح "09 50١ ص * ج بضتقملا رظنا )١(

 هةر ةاج (5)

 .087 ص ةرصبتلا 5

 مككاص ؛ ج ()

 - عا



 :اولاق «نيفرح يف لعق ىلع «ةّلْمف» ''عمج دقو» :ريسكتلا عمج يف لاق
 .ءاّرفلاو هيوبيس لوق أذهو ٌدْشَأو ةّدشو ؛معْنَأو ةَمْعَن

 وحن دش "هج دش :شريغ لاقو «هل دحاو ال عج َدّشَأ : :ةديبع وبأ لاقو

 .دقأو َدَق

 ال عمج ّدشأ :ىنثملا نب رمعم ةدييبع وبأ لاقو» : "'يفاريسلا حرش يفو
 . ف :اولاق اك دش عمج دشأ :ةديبع يبأ ريغ لاقو هل دحاو

 ءءالف 2 ع عمجُي هل نإ : :لاق هنأ يمرجلا ىلإ ! يريصلا بسن دقو اذه

 َيلْفو ءالفا :هيوبيس ركذ ام“ ةديغ يلف يف ءاجن دقو» :يريصلا لاق «فاريسلا
 . «يمرجلا رمُع وبأ هلاق ّيِلَفَو

 «ءالفأ ريغ قلد ف اث”هيوبيس ركذي ١ :0١331ص هاج يفاريسلا حرش يفو

 «لوُمُف ىلع وهو «يلفو «يلفو «ءآلفو ءالفأ :ّوَلَف يف يمرجلا رمُع َءوبأ ركذ دقو
 .هسفن ءزجلا نم امك ا ص ف كلذ يفاريسلا داعأو

 .مهضعب لاقو :هلوقب هنع اربعم يفاريسلا يأر يريصلا ركذي انايحأو
 ىلع هيوبيس اهلمحف نآلّيَلاو "ناديا امأف» :رداصملا ةينبأ باب يف لاق

 رداصملا نم ىضم اهف ناك ام لثم ةديدش ةعزعز اهيف سيل هنأل «سايقلا ريغ

 .ة3045 _ 569 ص ةرصبتلا )١(

 .نّقأو َدَق :لاقي اك دشأو دش سايقلا :يفاريسلا لاقو» : (ددش) ناسللا يف (؟)
 ه١ اص ه ج (59

 .556 ص ةرصبتلا رظناو .1550 ص ” ج هيوبيس باتك :رظنا (8)

 .ولف) سورعلا جات :رظنا .لئاعف هلصأو ءاياطخ لثم ىوالف ىلع اضيأ «ولف» عمجو ()
 : التت ص ةرصبتلا :رظنا (9)

 عال -



 ةبج يف ذخأ وه افإ نآلّيَلاو ناَدّيحلا نأل ءسايقلا ىلع وه :مهضعب لاقو

 . «....ناغَوّرلا ةلزنمب اهف ىرخأ ةبج نع ةلداع

 ىلع نوكي نأ يدنع زوجي دقو» :143 ١40 ص ه ج يفاريسلا حرش يفو

 ىرخأ ةهبج نع ةلداع ام ةبج يف ذخأ وه امنإ نالَيملاو ناَدّيَحَلا نأل «بابلا

 . «..ناغَوّرلا ةلزنمب اهف

 لصأ ناك اإو» :فرخأ ةثالث ىلع داز ام رداصم باب يف يرهصلا لاقو

 عنتي دقو ءهنم بابلا اذه يف ءيش عنتمي ال هنأل ةلّلْعَقلا هّسايقو بابلا اذه

 لصألا وه ماعلا نوكي نأ بجوف ءاريثك ناك نإو كلذ ضعب يف لآلثفلا نم

 "ةتْجَرْحَد :لوقت كنأ ىرت الأ ءبابلا هيلع يذلا
 . «..."اجارحد

 هيف عمسي مو َةَجَرْحَد

 عمسي ملو» :لاق ثيح 71١ ص ه ج يف يفاريسلا وه كلذ لاق نم لوأو

 . «جارحد هيف

 يأرلا راتخي نأ يفاريسلا ديعس يبأب حضاولا يريصلا رثأت عني و

 .حرشلاو ليلعتلاب هرايتخا ًاديؤم هل فلاخلا

 ""ديعس يأ دنع وهو» :تْيّرَسَت قاقتشا يف ةاحنلا لاوقأ ركذ نأ دعب لاق

 نبا هلاق ام قاقتشالا يف يدنع دوجألاو «حاكنلا وه يذلا ّرِّملا نم يفاريسلا

 امأو ءاهريغ نود ةيّرّدلا صخي ىنعم ناقكلا وه يذلا رّسلا نأل ِحاّرَّتلا

1011000 

 .الا* ص ةرصبتلا )١(

 ص 5 ج حيرصتلا :رظنا «يفاريسلا ىلإ هابسني مو ءيريصلا ىلإ لوقلا اذه نابصلاو يرهزألا بسن دقو ()

 .دحال كلذ بني مو . «جارحد هيف عبسي مو» :لاق دقف شيعي نبا امأ "4 ص ؟ ج ينومثألا ىلع نابصلاو

 54 ىكافاص " ج رظنا

 .ة56 ص ةرصبتلا (؟)
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 ابيف ليق امم كلذ ريغو ةارّسلا بوكرو حاكنلا وه يذلا رّشلاو رورسلا
 نم ىلوأ ةيمستلا هذه امههادحإ تسيلو «ةيّرّسلاو ةجوزلا هيف كرتشتف

 . «...ىرخألا

 باب ىلإ لقتتأو «ةلاطإلا فوخ ابتكرت تركذ ام ريغ ةريثك ةلثمأ كانهو

 .هددصب نحن ام ىلع ةلالد نوكت ام حضوأ هيف ةروصلا ثيح ماغدإلا

 .دارملاب يفت ةليلق جذاف ضرعب اضيأ انه يفتكأسو

 يريصلا دمي ملو ءءاّرقلا ماغدإل اباب هباتك رخآ يف يفاريسلا د هرفأ دقو

 لاق ,ماغدإلا يف مجعملا فورح ماكحأ ركذ بابب ءارقلا ماغدإ طلخ لب ءهوذَح

 غدأو ىلوألا ءابلا نكسأف «'"مهعُبَتي بَهَذَل» :ورمع وبأ أرقو» :يرهصلا

 نيب عمجلاو ماغدإلاب «''اَمب َبْعُرلام :هنع ىحو «تاكرحلا يلاوتل افيفخت
 يبأ نم ءافخإلا ىلع كلذ اولمحو «نييرصبلا دنع زئاج ريغ اذهف نينكاس

 ماغدإلل نارمع لآ ةيآب لْثَم نم تاءارقلا بتك نم يدل ايف رأ لو «....ورمع

 حرش يف نارثع لآ ةيآب ليثقلاو يريصلا مالك تدجوو وورمع ينبأ دنع
 78١ 8١/. ص ١ ج يفاريسلا

 لاقف ماللا يف ءارلا ماغدإ يف نويوحنلا ""فلتخاو» :يرهصلا لاقو

 هيوبيس فلاخي لو ....نونلا يف الو ماللا يف ءارلا غدت ال :هباحصأو هيوبيس

 غدي ناك هنأ يمرّضحلا ٍبوّقْعَي نع يوُر اماالا كلذ يف نييرصبلا نم ّدحأ

 ءالعلا نب ورمع يبأ نع هللا همحر دهاجم نب ركب وبأ ىحو ....ماللا يف ءارلا

 . «....ماللا يف ءارلا غدي ناك هنأ هللا همحر

 .ةرقبلا ةروس نم ٠١ ةيآلا )١(

 .نارمع لآ ةروس نم ١ ةيآلا (؟)

 504١. 545 ص ةرصبتلا (0)

00 



 ,ل35 الفذ ص ١ ج يفاريسلا حرش يف هصنب انه يرهصلا هركذ امو

 دعب نييرصبلا '"نيّيوحنلا نم ادحأ ملعأ الو» :يفاريسلا لوق اديج انه رظناو

 .خلا ...يمرضحلا بوقعي نع يوُر ام الا  هيوبيس دصقي  هفلاخ

 أرقي ل :دهاجم "نب ركب وبأ لاق» :يريصلا لاق ءارلا ماغدإ رخآ يفو

 . «ماوس ورمع يبأ دعب هانماع دحأ كلذب

 .الكا/“ ص ١ ج يفاريسلا حرش يف اهفورحب ةرابعلا هذهو

 نم ءيش يف "”اهماغدإ فرعأ الو ..» :يازلا ماغدإ يف يريصلا لاقو

 . «نآرقلا فورح

 نم ءيش يف تمغدأ اهماعأ الف يازلا امأو : 708 ص  ج يفاريسلا لاقو

 .نآرقلا فورح

 دهاجم نب اركب وبأ لاق» :نيشلا يف داضلا ماغدإ يف يريصلا ٍلاقو

 يسوّسلا بيعش وبأ الإ نيشلا يف داضلا ماغدإ ورمع يبأ نع وري مل :هللا همحر

 . «هيوبيس هركذ ام فالخ وهو يديزيلا نع

 وبأ ركذ ام الإ ءيش يف غدت ملو» :754 ص ١ ج يفاريسلا حرش يفو

 ناك هنأ ورمع يبأ نع يديزيلا نع ىور يسوسلا بيعش ابأ نأ دهاجم نب ركب
 ىلإ ...ورمع يبأ نع وري مو :دهاجم نب ركب وبأ لاق ...نيشلا يف داضلا غدي

 . «يوبيس هركذ ام فالخ وهو :هلوق

 بوقعي الإ هفلاخ ادحأ معن الو :ديعس وبأ لاق ..» :55 ص ؟ ج طيحلا رحبلا يف نايح وبأ لاق )١(

 . «....ماللا يف ءارلا غدي ناك هنأ وربع يأ نع ىور ام الإو ءيمرضحلا

 . 56١ ةرصبتلا (؟)

 368١. ص ةرصبتلا (؟)

 .507 ص ةرصبتلا (9



 ماغدإ سيل :”نييوحنلا ضعب لاقو ..» :كلذ بقع يرهصلا لاقو
 دشأ نيشلاو جرحا يف نيشلل ةبراقم اهنأل ركنملاب يدنع نيشلا يف داضلا
 . «....داضلا نم ةلاطتسا

 يف داضلا ماغدإو ...» 6٠١: 4 ص  ج يفاريسلا حرش يفو
 دفغأ نيشلاو «جرخما يف نيشلل ةبراقم اهنأل ركنلاب سيل يدنع نيشلا
 ىح هيوبيس نأ يلع ءابيف سيل شفت نيشلا يفو ءداضلا نم ةلاطتسا
 نأل «نيشلا يف اهماغدإ زاوج ىلع كلذ لدف ءءاطلا يف داضلا ماغداي عجطا

  ورمع ابأ دصقي  هنع يورو» :''لاق يريصلا نأ تركذ نأ قبس دقو
 نع ورمع يأ باحصأ تلأس اذإو ...مملا لبق ام كرحت اذإ ءابلا يف مملا ماغدإ

 همر دهاجم َنِب ركب اَبأ تلأس :انخويش ضعب لاقو :لاق نأ ىلإ ..كلذب ظفللا
 يف لاق يفاريسلا نأو «...ماغدإب سيلو ءماغدإب هنع نومجرتي مهنأ ركذف ءهنع هللا
 مهنا ركذف ءهنع هللا همر دهاجم نب ركب ابأ تلأس دقو ..» :4 ص ة اج
 نيبَتُي يذلاو» :يفاريسلا لاق مث «...ظفللا نم اذه وحن وأ ماغدإب هنع نومجرتي

 :نيبجو دحأ ىلع وهو ءابلاو ميلا نيكست هؤكح ام ظفل نم
 هلوأتيو «نييرصبلا نم ريثك هدقتعي ام ىلع ةكرحلا ىفخأ نوكي نأ امإ

 يبأ نع يديزبيلا نع ىح هنأ كلذو ...اهضعب يف هللا همر دهاجم نب ركب وبأ
 . «..امإو .. « ”كزمأي» و 47 كْوضْنَي» يف ءارلا نيكست ورمع

 .406 ص ةرصبتلا 0

 .ة55 ص ةرصبتلا (؟)

 .كلملا ةروس نم ٠١ ةيآلاو «نارمع لآ ةروس نم ٠٠١ ةيألا (؟)
 .ءاسنلا ةروس نم 08١1و ةرقبلا ةروس نم 708 0035 57 تال تايآلا ()
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 ةلص نم نيلجرلا نيب ام ديكأت اهركذب تدرأ جذامت هذبف دعبو

 ديب ءطقف هب رثأتف يفاريسلا حرش أرق دق يريصلا نوكي نأ دعبتسأ مو

 ةذماتلا ةقالع دوجو  ثحابلا يأر يف  دكؤتو نيبت ةلدأ نم هتركذ ام

 .يريهصلاو يفاريسلا نيب

 رثعأ ملو «دربملا سابعلا يبأ ىلإ يريصلا هبسن يأرب لصفلا اذه متخأو

لو «يفاريسلا حرش يف هصنب هتدجو من «بضتقللا يف هيلع
 يأ يف هيلع رثعأ 

 .رخآ ردصم

 «نيعلا نكأس نالُعَف هلصأ ناوّيَح :سابعلا وبأ لاقو» :": اةرصبتلا ىفف

 ماللا اوبلق ولف «ناوّرْتلاو ءنايَّلَغلا وحن ابارطّضا نوكي اهف ءىجحي امنإ انالَعف نأل

 ريصيف ماغدإلا همزلي ناكو ؛ةنكاس اهلبق ءايلا نآأل ءءايلا ىلإ ّبلقلا اهمزل اواو

 اولقثتساو نايّيح :اولاق مهنأك ءاواو ماللا اولدبأو «نيعلا اوكرحف ؛ماّيأ لثم ناّيَح

 نإو «ييَحَر اولقثتسا 5 ناييح اولقثتسا امناو ءاواو ةيناثلا اولدبأق نيءايلا عمج

 حرش يف هصنب دوجوم انه يريصلا هركذ امو اذه ءلقتثأ ييَحَر ناك

 ."”يفاريسلا

 ك0 م سس سس سس م

 ىكككص 0)

 لل اص اج 0)
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 عساتلا لصفلا
 ةرصبتلا دهاوش

 هباتك يف تدجو دقلو ءأريثك اهيلع لّوعو رعشلا دهاوشب يريصلا يع

 وحنلا بتك يف اه دبشتسا نم ىلإ دتهأ مل دهاوشلا نم ةلمج ةرصبتلا
 .ةلوادتملا

 وحنلا دهاوش ىلإ يريصلا نم ةفاضإ دمت اهنأل ابعمجأ نأ تيأر دقو

 « بدألاو ةفللا بتك ضعب نم دهاوشلا هذه نم ًاريثك تجرخ دقو
 ضعب جيرخت ىلإ قفوأ مو «باتكلا نم دهاوشلا هذه نطاوم يف اهجيرختو

 .بيقنتلاو ثحبلا لوط غر اهنم

 :ىه تايبألا هذهو

 :ثوغي دبع لوق
 ""ايضاميَحال ْثْيَح يضْمأويطَم لال غوُموروزجلاَراَحت تنكْذقو قل . ساس 2ثاهل .هآ 7 0 .ءاام مل سإ س تا 7

 :يبضلا حيجّس نب لْيَسُح لاقو

 "اسبآللا ءاقللا موي اهَتْرَيخت ةرثث ةواذ نْبا حُسن نم ًءاضيبو

 .355 ص ةرصبتلا )١(

 737١, ص ةرصبتلا (0
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 :يناودّعلا عبصإلا وذ لاقو

 اتّماعن تلاش انتأ انب ىرزأ

 :يلالبلا روت نب ديمُح لاقو

 ةعاس ليللا نم ءانثأب تماقو

 :ىشعألا لاقو

 مهعمج لبقأ سانلا تيأر انف

 انقلابو فويسلاب اَنْيَلَع مِقَو

 :ةمّدلا وذ لاقو

 مرق لدسجأ يفاوخ َنُهْنأك
 :قدزرفلا لاقو

 اهب تربح قالخأب تدمُح دقو

 اهفرعت ناورم ىدت نم ةواخَس

 ةنّضتولىَلْيْلَنِب ايلئانو

 :يراحلا رذُيمْتلا لاقو

 امدعب رعشلا اوركذتال انَّمَع نب

 )١( ص ةرصبتلا ١١5.

 ص ةرصبتل ؟١؟١1.

 ص ةرصبتلا (؟) ١؟1.

 )2 ١165. ص ةرصبتل

 ١١٠١. ص ةرصبتلا (0)

 .58017/ ص ةرصبتل لإ

 66غ

 "ينود هّتلخ لب هنود ينَلاَخَ

 "ائاَرَقلا مانّتْساو يهاوّدلا اهاَرَت

 "!منْؤَم دنع ةبوصنم ةيار ىلإ

 "رخل زقتألاب هقبتمي ىو

 ربخلا دَّمْحي ليل نبايافغإو

 ُرَوَز اهفاتكأ يف ليخلل نعطلاو
 (08) ميو م 5

 "ا يفاوقلاريمغلا ءارحصب متنفد



 :قدزرفلالاقو

 نكيليواعم ايه بأن مو

 :ريهز نب بعك لاقو

 اهنُلبَت ام ضرأب داعُس تسمأ

 :ةغبانلا لاقو

 هب ًالهأ الو دفب ًابحرم ال

 :خاّبّتلا وخأ رارض نب ِدّرْرُم لاقو
 ةققَرُثَتْساِف َتبلاَطَت 1 0 هاش

 :يبارعألا نبا دشنأو

 :ةغبانلا لاقو

 هنإ ورمع َنب غرز اي تفلحف

 :رعاشلا لاقو
 م

 2 2 5 00 2 ةاع 6 ءآ

 ا تع نمت - 3 اع ١ هلو

 هَ

 .,5895 ص ةرصبتل

 .5975 ص ةرصبتل

 .559 ص ةرصيتل

 .لئاق ىلع هل رثعأ لو 445 ص ةرصبتل

 55١. ص ةرصبتل

( 

( 

( 

 52١. ص ةرصبتلا (

( 

( 

 .605 ص ةرصبتل )

 هلع

 ليسارملا تابيجنلا قاتعلا الإ

 ا"ادغ يف ةبحألا قيرفت ناك نإ

 ا”بناَرألا ديز تنأآأ هَل تلقف

 "يراضُت فيك ماوقألا اوربخت م

 أ"يرارض قدعلا ىلع قشي امم

 "*دع الو يلع فوخ اهَدْعَب ام



 :ثوغي دبع لاقو

 اهيلك نيمعألاو برك ابأ
 8 أنسكَو

9 
َح لعاب اسف

 "نيئابلا فو 0000 دح

 :ريرج لاقو

ىأَر ذِإ لطيخالا لاق
 راد ان انتايار 

037 

 :لطخألا لاقو
 دوما نع

 ِ 58 آ نم طساو اًفع
 يوفر هلا نق

 لقيم
 535 2 هاا مم لف م

 "لجأ ٌرْبّصلاَف نيّرحلا ٌعَمَتْجَمَف 08

ف ديصألا ةّيحلاك
 (هد 5 قرألا لوط ّنَ

 :يئاطلا ةّرذ نب ضايع لاقو

 ةقليلت نك اتم كك ةعتاذإ
 "قلاط ًءاقرخ فك َةْنَرَب فيِلَص ةليلت ن 0

 :ةمرلا ود لاقو

5 
: 

 00 َوّصَع ىلع
 لم 00

 رجل انأالول ةخياطت ١ اشمب نيل تذيب كرات

 .0ال؟ ص ةرصبتلا )١(

 .0ا/ه ص ةرصبتلا (؟)

 .585 ص ةرصبتلا (؟)

 55١. ص ةرصبتلا (4)

 .5؟7 ص ةرصبتلا (5)

 .559 ص ةرصبتلا (1)

 .هلئاق ىلإ دتهأ لو 775 ص ةرصبتلا ()

 هك



 :ديز وبأ هدشنأ رعاشلا لاقو

 نم ٌدْشْنَأ 2 0

 :يدزألا ثراحلا نب ريرج لاقو

 "”بزقلا ةحبجأ مَ فاقخ متلو 2 هََقْنَ لج اوكرذت نأ ٌمتأطابت
 :يلذبلا لاقو

 "”ضْيَح ىلع ًاطْمَر كْلَمْجَأ ك ولما وُهَر ريغًاشأ ام قم

 :رجارلا لاقو

 )9 م 6ع

 نادُجولا بحي يغابلاو ٌدْشنأ

 :رعاشلا لاقو

 "!بْنَدلايف قرطلا يغْبَي بْلَكلا طباَعَك 2 يتبِرْقَيل ل ئه ناين ينإ

 ؛سيقلا ؤرما لاقو

 ا"صيلت َنَهَفوَف يِرْجَي نئانك هنتم ةدجو ةَناَرَن نأك

 لو هيوبيس دشنأ :هلوقب ابل مدق دهاوش ةعبرأ يريصلا ركذ دقو اذه

 :ىه دهاوشلا هذهو هي وبيس باتك يف دهاأوشلا هذه دجأ

 .1135 ص ةرصبشل

 .166 ص ةرصبتل

 ل١6 ص ةرصيتل

 7٠١ ص ةرصبتل

)00( 

0( 

 57/١. ص ةرصبتلا (؟)

2( 

)0 

 .الخخ ص ةرصبتلا )0

 د هال



 :ةثاغتسالا باب يف ١

 "بجعل ناّبشللو لوهكللاي 2 ِكِرَثْمُم رادلا ديعب ءان كيكْبَي
 :رداصملا ةينبأ باب يف  ؟

 "بانك همقني ءرَلاو هتئذكو هتقدصن

 :ءابلا لادبإ باب يف  ؟

 ""ناقجو انرْيغ ةّدولا َحَنَم يذلا اَذَه نلقف اهّبحاوص ىتتأو

 :ميجلا لادبإ باب يف 5

 "عب كيتأي ٌجِحاَش لازي الف جتّجج تلبق تنك نإ براي
 َجتَرْفَو يِزَنُي تاه: ٌرَمقَأ

 :امهو ءءارفلا دشنأ :هلوقب اهل مدق نيدهاش ًاضيأ يريصلا ركذو

 :ءادنلا باب يف ١-

 "اَتْبَللاي ّمّبللاي َتْوَعَد اَيَلأ تدح ام اذإ ىنإ

 :ثنؤملاو ركذملا باب يف - ؟

 "رهاط ريغ اهب ىَنَْي ةضئاحك 2 هّلّبَق ماعلاو ماعلا َنوُنَخ تأ
 .ءاّرفلل نآرقلا يناعم يف اهيلع رثعأ ملو
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 رشثاعلا لصفلا

 «ةرصبتلا خسن»

 ابأ نظلا ىلع بلغي يتلا ةرصبتلا خسن ىلع هللا دمحب  تلصح
 .لاعلا '”تابتكم يف ةدوجومل

 ةظوفحلا يهو «ةرصبتلا نم ةدحاو ةخسن ىلإ (”ناماكورب راشأ دقو

 .سيرابب ةيلهألا ةبتكملاب

 ةيبرعلا ةمظنمال عباتلا ت ,وطخلا ءايحإ دبعم ةنوعمب اهظفح نكامأ نم

 .ةيبرعلا لودلا ةعماجب مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل

 - : يه خسنلا هذهو

 ١ - قر وناليمب ءانايزوربمألا ةبتكمب ةظوفحم ةخسن 58.

 ةنس ربميد 50 ددعلا) ةفاقثلا ةلجم يف ًالاقم تاطوطخلا دبعمب ريبخلا يحانطلا دوم روتكدلا بتك )١(
 -وحنلا ملعب ةبراغلا ماتها دصقي  كلذل دهشي ًاديج ًامالك يطفقلا نيدلا لامج درويو» :هنم 77 ص يف ءاج

 :اهريغو ةفللا نم ءيش هنع ظفُحو ءرصم مدق :يوحنلا يريصلا قاحسإ نب يلع نب هللا دبع دم يبأ ةمجرت يف لوقي
 ةيانع هلاعتساب برغملا لهألو ءنييرصبلا بهذم ىلع ليلعتلا هيف نسحأو «ةرصبتلا» :هامس وحنلا يف ًاباتك فتصو
 اذه نم ةطوطخم خسن ثالث تفرع ينأ اذه يطفقلا مالك يوَقُّيو ؛ «مهتهج نم الإ ةخسن هب دجوي الو «ةمات
 025 ةنس تبتك ىنالي انايزوربمألا ةبتكمب ةظوفحم ىلوألا ةخسنلا :قيتع برغم يسلدنأ طخب ةبوتكم اهلك باتكلا
 ربكأ يف عباسلا نرقلا طوطخ نم يهو سافب نييورقلا ةنازخب ةثلاثلاو ©0117 ةنس تخسن طابرلاب ةماعلا ةنازخلاب ةيناثلاو

 لعأ الو .سيرابب ةيلهألا ةبتكملاب ةظوفحت اهنأ ناناكورب لراك قرشتسملا ركذ «ةعبار ةخسن باتكلا اذه نم يقيو «نظلا
 1 . «ركذأف ائيش اهلاح نم

 130 154 ص ه ج يبرعلا بدألا خيرات (؟)
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 .55؟ قر طايرلاب ةماعلا ةنازخلاب ةخسن ١

 .017/ 60٠ قر «ءسافب نييورقلا ةنازخب ةخسن  ؟

 :.6009 قر «سيرابب ةيلهألا ةبتكملا ةخسن  ؛

 «ىلوألا ةخسنلا»

 ةثالث اهترطسمو .ةقرو ةئامو نوعبرأو عبس اهقاروأ ددع ةخسن يهو

 . (مس 36 >> ١7 ساقم) ءأرطس نورشعو

 اهخسن خيرات ةخسنلا رخآبو «قيتع يبرغم يسلدنأ طخب ةبوتكم يهو

 ناونعلا ةحفص ىلعو «ةئامسخو نيناثو نينثا ماع رفص نم رشع عباسلا وهو

 . «نيمآ هل هللا رفغ "'يزرابلا نبا هللا ىلإ ريقفلا كلم» هتغيص كيلق

 يهو «ةسيفن تاقيلعت اهشماوهو ءأديج ًاطبض لكشلاب ةطوبضم يهو

 .خسنلا مدقأ تسيل اهنأ نم غرلا ىلع ًالصأ اهتربتعا اذلو «خسنلا لكأ

 هذه يف نكأ لو باتكلا نم هيلع تلصح ام لوأ ىه ةخسنلا هذهو

 قرت مدع ةجيتن ثدح ًابارطضا اهقاروأب تدجو ةخسنلا تحفصت امدنعو

 ةحفصلا ةيادب نيبت تابيقعت اهب نكت ل تاحفصلا تايامن نأ ؟ اهقاروأ

 .ةيلاتلا

 :عضاوم ةثالث يف ةخسنلا قاروأ بيترت يف أطخلا اذه ثدح دقو

 ةقرولا تناكو « (لعافلا مساب ةهبشملا تافصلا باب) ٠١ قر ةقرولا :ابلوأ

 باب قاب اهب ب / ١ اهسفن ةقرولاو «ةهبشملا تافصلا باب ةيادب اهب أ/

 ..نرويح

 .عباسلاو سداسلا نينرقلا يف ةيعفاشلا ءابقف نم دحاو نم رثكأ اذهب رهتشا )١(

 سك د



 باب قاب اهب ب / 55و ءبسنلا باب نم ءزج اهب | / 55 ةقرولا :اهيناث
 .ةهبشملا تافصلا

 باب نم ءزج اهب ب / 48و ءىتح باب نم ءزج اهب أ / 45 ةقرولا :ابثلاث

 /” .بسنلا

 انيحو :ةقيرطلا ىلع تماقتسا ىتح ةخسنلا قاروأ بيترتب تق دقو

 دعب ًاديدج ًايقرت اهتقرو ءاهيلع لصألا ةخسن تعجار خسنلا ةيقب ىلع تلصح

 ٠ .اهقاروأل بيترت نم هب تق ام ةحص تنيبت نأ

 ةيناثلا ةخسنلا

 :اهنم دوجوملا لوأو «لوألا ةروتبم يهو ءطابّرلاب ةّماعلا ةنازخلا ةخسن
 هيوبيس دنع عملا يف ءايلاو واولاو «ةينثتلا يف ءايلاو فلألا نأ معا :لصف
 .بارعإلا فورح

 ابلبق ام حتفنا اذإ نيتفك نم اهلثم يف غدت ءايلاو :لصف :اهرخأو
 ...ًامماي يَشْخا :كلوقك

 دقو.«ةدّيج تاقيلعت اهيشاوح ىلعو ءنقتم حيحص يسلدنأ قب يهو

 ءيلذاتلا دواد نب دم اهبتك «يمرتلاب تحلصأف اهفارطأ ىلع ةضرألا تغط

 اهترطسمو «ةقرو ١45 يهو «55/ ةنس ناضمر نم يناثلا يف اهنم غرفو

 رخآ دنع اهنم لوألا يبتني نيأزج نم يهو « (مس 55 >> 77 ساقم) ًارطس 4

 . «ر» زمرلاب اهيلإ تزمر دقو ريضلا باب

 ةثلاثلا ةخسنلا

 اهروطسو ءرخآلا ةروتبم يهو «سافب نييورقلا ةعماج ةنازخ ةخسن

 ءاهلثم يف غدت ءابلاو :لصف :هلوق اهنم هتءارق نكمي امو «ةلكآتم ةريخألا

 ...الالّه ُدَبْجا :كلوقك



 دقو ءانظ عباسلا نرقلا طوطخ نم حيحص يسلدنأ مقب ةبوتكم يحو

 .ًالايتغا ىلوألا ت ةرولا لاتغت تداك تح ًاديدش ًاثبع ةضرألا اهب تثبع

 ءنييورقلا ةنازخ ىلع روصنملا دمحأ ناطلسلا نم سيبحت ةخسنلا لوأبو

 1 1 .حضاو ريغ سيبحتلا خيراتو

 دقو .(مس ٠١ ا> ٠١ سأقم) ارطس ؟9 اترطسمو «ةقرو 5١؟ اهقاروأ ددعو

 . «ق» زمرلاب اهيلإ تزمر

 ةعبارلا ةخسنلا

 دوجوملا لوأو ءاهفصن وحن اهنم دقف دقو :سيرابب ةيلهألا ةبتكملا ةخسن

 «لقثأ ناك اهسنج نم اهلبق ام ناك اذإف :ةليقث اهسفن يف واولاو :هلوق اهنم
 .اهفذح زجي مل كلذلف ةليقث نونلا تسيلو ءاهلقثل اهبفذح زاجف

 ىلع تردق اذإ لصفنملا ريضلا لمعتسي نأ زوجي ال هنأ معاو :لطصف
 يسلدنأ ماقب تبتك «ةسافنلا ةياغ يف  اهصقن غر  ةخسن يهو ...لصتملا

 مدقأ يبف ؛ةئامسخو نيتنثا ةنس ىلوألا ىدامج يف اهخسان أاهنم غرف «نقتم

 اهترطسمو «ةقرو 77 اهقاروأ ددعو ءًاديج ًاطبض لكشلاب ةطوبضم يهو «خسنلا

 ابيلإ راش يتلا ةديحولا يه ةخسنلا هذهو (مس ٠١ > ٠١ ساقم) ارطس 8

 باب ةياهن دنع اهنم لوألا يبتني نيأزج يف عقت «ر» ةخسنلاك يهو «ناماكورب
 | .ريضلا

 قحلملا) ناماكوربل يبرعلا بدألا خيرات نم يناثلا ءزجلا يف ءاجو

 هامس نم ىلإ هبسنو «وحنلا يف ةركذتلاو ةرصبتلا باتك» : (415 ص

 21153 قرب سافب نييورقلا ةنازخب ظوفحم باتكلا اذه نأ ركذو ءيَرْيَصُنلاِ
 .ةمجرت ىلع اذه يريصنلل رثعأ ملو اذه

 دقو «ىلوألا ةخسنلا ىوس يدل نكي مو «ةرصبتلا قيقحت يف تأدب دقو
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 يذلا بارطضالا غر هللا حتف تعفر دمحم روتكدلا ذاتسألا ةليضف ابحجر

 هذه هتليضف ىلع تضرع دق تنكو «ةخسنلا يف ارتب - هحيحصت لبق - هتنئظ

 يه نوكت دق ةخسنلا هذه نإ :هتليضفل تلقو ءابيف امب هتربخأو «ةخسنلا

 دئاوفل صاحلا» :وه رخآ ًاباتك هتليضف ىلع تضرعو «ةرصبتلا نم ةدوجوملا

 بحاص يولعلا ةزمح نب ّيِلَعل ذاشباب نبا ةمدقم ىلع حرشوهو «رهاطلا ةمدقم
 .ةغالبلا مولع يف .. نارطلا» باتك

 ةديحولا هتخسنب يريصلا ةرصبت لضفأ ينإ :ذشآ يل لوقي هتليضف ناكو
 .هباتك قيقحتب يِرَّْن يتلا ةيملعلا هتيق يريصلل نأل بيع نم اه ام ىلع
 .رونلا ىلإ هجارخإو

 دحأ ناكو برغملا ىلإ ةثعب تاطوطخملا دبعم لسرأ ةنوألا هذه يفو

 عم يتلكشم ملعت تنأ :هل تلقف يحانطلا دوم روتكدلا يقيدص اهئاضعأ

 برغملا لهأ ةيانع نع يطفقلا هلاق ام معت ًاضيأ تنأو ءيرهصلا ةرصبت .

 خسن نع برغملاب هدوجو ءانثأ يف يل ثحبي نأ هنم تبلطو « ةرصبتلاب ةماتلا
 .اهنم هدجي ام يل روصي نأو ةرصبتلا

 دق هنأب يلإ لسرأو ؛نييورقلاو طابّرلا يتخسن ىلع رثعو هللا هقفو نأ ناكو

 .يل نيتخسنلا ريوصت متأ

 ةبتكملا ةخسن ريوصت - ًاضيأ تاطوطخما دهعم قيرط نع  تبلط مث
 هللا دمحب  تلصح دق نوكأ اذبو ءاهريوصت هللا دمحب متو ءسيرابب ةيلهألا

 .هنم "ماعلا يف ةدوجوملا  ملعأ ايف - يه يتلا ةرصبتلا خسن ىلع

 ةرصبت نم ةخسن ىلع رثع هنأ ىلإ نيهثعلا نمحرلا دبع ذاتسألا ًاروكشم ينببن عبطلل باتكلا دادعإ ءانثأ يف )١(
 « ةرصبتلا ٠ ىمست وحنلا يف ةمدقم اهنأ نيبت ةطوطخلا كلت ىلإ عوجرلابو ٠ اهيلإ راشملا عبرألا خسنلا ريغ يريصلا

 خيراتو . ةيكريمألا ةدحتملا تايالولاب نوتسنرب ةعماج نم ةروصم يهو . ةقرو ةرشع يتنثا يف عقتو . اهفلؤم ملعيال
 خلا ... ةدئافلا هب لصحت امع ةرابع مالكلا : اهلوأ . أرطس نورشع اهترطسمو . يرجبلا رشع يداحلا نرقلا ابخسن

 . ماغدإلا باب اهرخآو
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 ( ةيرعلا تاطرطخنا ءايحأ ديعم
 < هايبنا مقر / 86 م4 :ةنكملا

 ل ري ون و اهيف طوطتغلا مقرو

 مرتسللا ةر/سو - كم سما ءرعس باكو مسا
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 ١ شيسيفلا نب ره طنا هلل: ناعم نيل ماع صل لكننا قدشبلا
 يب رمزا ويم دق ناار 1 هنري ونا اع نبطادبمم قر فلاي

 تكلم هدام تشكر ئسامي د و هاف “٠ ةرؤلو هاتف كيو نامل ان وفق ٠

 امونلإ بتولي هنم زامل دات كي هي 0 لل يرش يظفو ٠ العب
 هسا هُو الهلا هبت فدو بازل نال نةاوب عفو | ديب او انس 4

 رتل مو اما لو حاطب 8 مز اهب 3دضن رح ذم عج لاذ لو ةرعسلو ةرهشش دلرل 7 ١
 نيف نو سيك تد ترتسم ع اج

 اراخو ا الومج اغص نإنرز روب دز مط ١ 1 يدم
 داون ور اتيزهو ضر هب لفشل نأ يبل عومغ رسوب : 7 كملت ريلا ليو هه ىللثاو فقذ الوم في يرسل 0 1 . 0

 «يللع اكو «روكيزاو ميلع عاللاو لا/لوم هزاوعيساللماوخ وسي ل اب فرعي اون ةلاقبلا عزم ش

 كرام تجد لاعلاو نالمراولمإلا دلوع 3 فورعزم ل . هكلعرير او: عد قناع ا

 موس. اظو بضم رض دلوموم : فرعا مملارع ]وفرك يو ن طوع ًاودامز كالا سالو
 عوئرلا محلا «لشر او ىوعتسو قلي ٍفوضو قلفباون الو المو وف فؤسننجلاو 0 ديوقيبا» 50

 رهان لا هاا زسسسمو ل ل لد بيك نزقراضو ل اب 79 -
 م للاب هن برم عبو ريض يار درسا دل » 72

 لكس يا رزمار كنزا وسمو نمو ال طمس
 : نم و موهاغز :كلر ازعل س وسلا ,مزجزمم طعس صام نارف وصلو رخل 39

 1[ مسمفلا رع 37 0 ةقصللا تايجر يرم سلام ذ كاما انوع يسال
 رم اا مسا 5 غب لسا رار ةينسساا لهو لف او مع ف رمال ولع 1-5

 تسمم ة4يباثل ا ةقازولإ



 .# ةنائاعارا
 6 الدليل 0

 لارج ةرثغن ءارش ) يطل تحط: د هلا /اكزادل ها
 كا نر اياعتم لشرب كرتدإ طربا منوها ْ
 «قرش ةكرتإ نكس ميلان مروه راشبلاو د دلع شائف لو يول هيتملا
 ءاهشا ااا لكاس ارجل رب لاو م ةا اندم لطم تدرو
 المراسل هلع نلنم ةرماو يو اسال :ا ل زهزت كن اع اماه بوربلاولاعف ارو
 'ماهشالا ةدز سخاطو يبلا هبريذر يديم لا ايزي داموا قطان
 1 كالا النه راههالاتماق او . زنئلوم ادام احنا ازهزؤز نجلا ناو رضا
 كور 111 موعصو قللات راترل) ةمرااذل عاف للومت با رطجاازخئشنسمم أع أم يال .اإه اهتم

 عب هلاقرحأ هيبول كليزم و تع م اانامزابل ثررلادا موني لشمتسللا

 الا مواد منم ماد الوزن عارم نبافننالخأ الع لفن اضن ب هل خر بانسالا عا ناللو د اًماهؤشِ:مزسب رينز ]هرلومك هافطم نب
 | ؟ وياشإ]ؤئإدتما+ عاملا رنا ساكو غال] بال

 4ص“ 4١ لطف بيئي جزم نالهاومال يول تهل ةفلبامل بسن ٠
 ' دلؤمك دول يل نالت ا تن ءاج عرج مايا ان نول

 هَ هلم بشلل مخولاو ل نسال يورعلا بوغاتي متبل فارون او قر تنل ار

 11ريال ر لارا سيدا وعن إلا ام: لئعازمهظن بتريم
 اراعا+ تا زياشم يزن عت براني قولا 09 ييماريواملخا

 مضر ريلازمزم باب بإب ليوززش حلاو ل مشل وفشل يب سيلا
 .لالارب ضالرس بايب اوي وق زز بالايمان هيفي ماو ش سن ملا
 راش دانيا ليبقر

5 

 ا 2 مولا هزهزم مالا هتيم لاش صقل |عبلا

 لويز رحت هرب ضن ناتو دن از لام لها علال عقر ندم عراطم .نئلتشم عفر مم ياو
 يشم نعال 1 !رييلمألم ولاا دسسساو : 35 ' ماع ل شا جرم يلو زسالا صخب

 ل لخإل



 نما .تادداوس |سيئن ؛ 35 هت ولازال تفداذاات ةفطامل ثنا فووق زعل: ر م

 ضع ماغ دال زو | نكون رم مرحلا مورغزامراق قدرملا عتب مثلا كلش حق 5
 لا دضدا ارامل يردد د هلبلا|نوقزم رهف وب خا الاعب |اسم

 1 رع ول نششلا رمامجطورخزاكرا و ةيلغ ايي هلا ان[ مالي سال ةجاب حبب ميل ب

 3 . وة! يب ئازم اح راكر راو هيتاس: لاو الشروب هياط نال 0

 "انس عانبرلاماجر 05 هو اهبرت+ ناحل وي لفزإهاو
 ى رللو رئسبلاو او ماظلإو ماطلاو ز شياو مبا !و باكلاو مر راسل تمل

 57 هل انذإكب ورم نمل عن وللا تيعخااناَو داَمْلاَف الا ارلاو هافلاو كانا ازيا ءافناو

 ين زارلنةمو نلاو نمت مسا وسل ٌةَسب الم ورا زم تاكد نم جر ملازم فون خذ را

 ايس رتل ةفيلا بله ملغ ماليا لغوي ءامجالاو لإ بووجزم بووخب ؟ مريب ولا

 نزل يأ ب ميلا !ولهستز ميل ال زاك رص مي رز متسا رولا اي ةرْخَو موبتتلا

 روزا ول ةئمو ل هوو تمن لاو نوت امنؤفلالاو دوب
 7 ان زبنلا تاق رلجزم و سعر ةلالس شت ٍةرصلا تمم اذا م وُماَنيرِيمك

 ) داون لال بح البا داما رق منبر نرسو املي قه

 9 ناو اهانركرزلا مال ماو زم ااا وذيل ب وال ادي ئاهنع
 ةّسسل) برع 0 0 ١ ناتو ءاضاو مام ةئمانرغذام عجب هينينعا لازما ةلرتسر

 "هان وهز

 «نا اواو هل 7 المافن في اصنب قزف اني ميول

 :! اهم يراعب هماومملا زبعزا مول ار عفو ةاتز"ةاش اولاد او ماولو نزهه
 نيم ل داو ليي ذل هيو ةبقو وون و
 فقم دك قاطع 0 : 0

 خسل نم ةربخآل ] ةقنولا



 |يطاول نال: د بةرئاكتلال اكول هن حربالب بلالاةلزنم وسو اونازكم ام كرز تامرات
 سير از ةلخاي .اواونا روعرا انا ماش د اه يزلارلل تيرل اوصال اني اعاذ)
 او وْغو وعزمز ورغم ا ماع ة ازا ةاهلازم بليك ق ايل زع تنديم ءروالأواولا تاكا
 . فلاا| امو مول فلأن أ يبةليتموارلاز 1 ٍَ وك ليس ياسا ش م ازعل بز م نيت مل وا ٍناَع

 [ قلت ملا تيل ةنل فرك تاك ااماو ماع مار رتب رلزلو تلا
 للتو تتساذاداملا <: اولا عنو نيلتوا تاكل املس هياساغ اراب نامي

 مم مقيد انالو ان ةلاو ان هُنَا هيئه ونف اهرسم لا املا زيوت ام تطتْرا.ةميب
 ' ولاه شامي درسا اولا تع ماول لقاك هوهن لاو ونمو ْاَووْرَع هي اعمار 0
 07 اقبل اللغ ناشد والواو اولي اج اهيل امج اياد الام ةعرتجلا شب
 1 15 طخ هيج رلومكر احلا نغرتو ال 14 اله ةقجازوتال ٍِ ابو ا

 < ملت مالو امل مار نات ولهما قو ناو اةرتجزملا بالثح سحرا (َنِلاَو

 00 38 مما املا ربط اهلل .راهلا تاك كرا ناوي ناصؤفمامن الور ئجزملا

 عرفا الابن نو عيورتخ تاس وت »رج هابل زيف عْول

 نبك اساس كن !كمزلبل ل وأ عب :الزل ةبِكاَص | رو الام اكدت اهتم تؤضلا اوت |
 ولات قا اعيان تُحا الون النفع ارتلئسادشو رت: مأللاو

 ةاكؤراال تاما لأن رع ذا ب ةئياوه ا العلو اوبياني لف ليتر ريل الجنا
 قوم ميملاو لوو “ضم لو ا جتيناواإ لت ارنا ا هاا هيام ]يآ تكور رام
 نانلاع قح اليل وو وتم ءامماغ اربيل ءْخاةلكرم ذاب زم با هزه تلؤزاك 5 33 ىف
 1 علاق تارطب# :بوأط يلو وُرَع هيا رذاك

 0 ليل ل يطا
> 4 , 2 1 







 يبتنملا ةركذتو يدتبملا ةرصبت هيف باتك

 هنع هللا يضر يرهصلا قاحسإ نب يلع نب هللا دبع دمح يبأ خيشلا



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 [1/5] "'(ماسو)هلآو دم ىلع هللا ىلص
 هلآ ىلعو «نييبنلا متاخ دم ىلع هللا ىلصو «نيملاعلا بر هلل دما 00

 .4''نيبيطلا نيرهاطلا

 ٌباتك اذه :"'يريّصلا قاحسإ نب يلع نب هللا دبع "(دمح وبأ)لاق

 .هناهرب تنّييو ؛هنايب تحضوأام هعورفو وحنلا مع لوصأ نم هيف تعمج

 َتْيّصَقَتو ؛هءاطغ ْتْيَلَسو ؛هءافخ تفشكو «'اهسامث تنلأو ؛هسايق 1 تفروأو

 اليقث هنم ناكام '"'وحنلا بلاط ىلع ًفخيف هّبعص لذَيو ُهرْعَو لّبسيل هحرش

 «بغارلا كدتبملا هتءارقب ٌرصبتيو ءًاديعب ًارفان '"(هنم)ناكام هيلإ برقي
 لآ لو «ةركذتلاو ةرصبتلا» كلذل همّيعسو ,"'بقاَثلا يبّتنملا هحفّصتب ٌركذتيو

 .«ق» يف صقتن )١(

 .«ق» يف صقتن (؟ - 0

 .اص يف هتمجرت :رظنا (9)

 ...تروف دنزلا تُيروأ ...دقتا :اًيرّوو ايزو يرؤيو يري كىَرَوَو يِري دنزلا ىَرَو» :(ىَرَو) ناللا يف (8)

 .«هران جرختسا اذإ هريغ هاروأو .هران تجرخ :دنزلا ىَرَو ...هتبقثأ انأ هتيروأو

 .تحمجو تدر :سوُمَت يهو .ًأسوُمّتو ءًاساش سئشت سرفلاو ةبادلا تسقث» :(سمش) ناسللا يف (5)
 .هبْفص لّهَس هنأ دارملاو هاهربظ تنمو

 )١( .هبلاط ىلع :«ق» يف 1

 ام كاَرذَأ امو :زيزعلا ليزنتلا يفو .ءاضأ ًابوقث بكوكلا بقثو .ءيضم يأ بقاث باهش :لاقي (9
 .(بقث) ناسللا :رظنا ءهئيضم معلا بقاث :انه دارملاو .ءيضملا :بقاثلا :ءارفلا لاق «ْبقاّنلا ّمْجَنلا .قراطلا
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 "عم راصتخالا دح زواجتأ لو ءحاضيإلا عم زاجيإلا دصق هُيدَكْذام عيمج يف

 .ليكولا معنو يبسح وهو ءديدستلاو قيفوتلا لأسأ هللاو ,حاصفإلا

 ىنعمل ءاج فرحو لعفو مسا نم فلتأي هلك مالكلا

 ""لّصَحُم نامزب نرتقم ريغ ٍدرفم هسفن يف ىنعم ىلع لدي ظفل :مسالا ٌدَحْف

 .لَمَجو «سَرَفَو «لِجَر :كلوقك

 :كلوقك لّصَحُم نامزي نرتقم "!(هسفن يف) ىنعم ىلع لدي ظفل :لعفلا دحو

 .قلطناو ءبَهَذ

 لّبف ؟قلطنم ديز له :كلوقك هريغ يف ىنعم ىلع لدي ظفل :فرحلا دحو

 .اهب فرعُي صاوخ ةثالثلا هذه نم دحاو لكلو

 ًالوعفمو ًالعاف نوكي نأو ؛هيلع ماللاو فلألا لوخد زاوج :مسالا صاوخ نف

 :كلوق وحن رجلا فورح نم فرح هيلع 'لخْدَي نأو «عمجُيو ىَنَثُي نأو

 ينءاجو :كابأ تيأرو «كراذ نم تْجرخو ءلاجّرلاو ءنالّجّرلاو ءلُجَرلا
 .كوخأ

 نأو «موقَي ماقو ءبرضَي بَّرَص :كلوق وحن فّرَصَتلا لعفلا صاوخ نمو

 .دنع :«ق» يف )١(
 .(لصح) ناسللا رظنا .لصحيام زييُمَت :ليصحتلاو ّيمُم يأ (0)

 .«ق» يف صقن (؟)

 .هلخدي نأو :«ق» يفو لصألا يق 3 2)
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 ,قلطنَي فوسو «قلطنا دق :كلوق وحن ءفوسو «نيسلاو ءدق هيلع لخدي

 ءانبَرْضو ءاَنْمَقو «تُمقو ءتيرض وحن عوفرملا ريضلا هب لصتي نأو «موقيسو

 .كلذ هبشأامو متْيَرْطو (متمُقو

 نأ يأ هيف لعفلاو مسالا صاوخ نوك عانتما :فرحلا صاوخ نمو

 فيرصت ُفّْرَصَتَي الو ؛عمجُي الو ءىننُي الو «ماللاو فلألا هيلع لخدتال فرحلا
 .لعفلا

 .ديفم ريغو ديفم :نيبرص ىلع مالكلاو :لصف

 ماق :وحن مساو لعف نمو ءكوخأ ديز : وحن نيمسا نم بكرتيام ديفملاف

 وحن لعفو مساو فرح نمو ءكقيدص اديز ّنإ :وحن نيمساو فرح نمو ءديز

 نم اذه هبشأامو ءكاخأ ٌديز ناك وحن نيمساو لعف نمو «موقي أديز َتْيَل
 .ةديفملا تابيكرتلا

 .قلطناو .جرخ .بهذ :وحن انركذام ريغ نم بكرتي اف :ديفملا ريغ امأو

 ءاش نا كلذ / فرعاف) ًائيش ديفتال ىتلا تابيكرتلا نم اذه هبشأامو .له
 "/(هللا

 )١( (ق) يف صقت .
732 

 [ب /0]



 ءانبلاو بارعإلا باب

 ءًاديز تيأرو ثيز ءاجوحن ءلماعب ةماكلا رخآ رّيغَت وه :"'بارعإلا

 لعفلا كلذكو «بارعإلا وه هلبق يتلا لماوعلاب ديز رخآ ٌريغتف ءديزب تررمو

 .كلذ هبشأامو َدْيَز مقي لو دير موقي نل :وحن

 وأ ا"انوكس ةماكلا رخآ موزل وه :ءانبلاو
 «ثُيَحو «نَمو مك وحن ةكرح

 .لماوعلا هريغتال امم كلذ هبشأامو ءالّؤهو ٌُدْنُمو

 ؛كلذك كلذ ناك انإو ءفورحلاو لاعفألا نود ءامسألل بارعإلا لصأو :لصف

 َقَرْفُي نأ نم دبالف يناعملا الع ٌفلَتْخَتَو .ةدحاو ةغيص ىلع نوكت ءاممألا نأل

 «يفنلا يف ديز َنَسْحَأمو ءبجعتلا يف ًاديَر َنَسْحَأم :كلوقوحن ابنيب

 الولو يناعملا هذه نيب قّرَف بارعإلا نأ ىرت الأ «ماهفتسالا يف ؟ِدْيز ٌنَسْحَأامو

 .زيمت م َوُه

 نع ينغتستف اهيناعم فالتخا ىلع ابغيص فالتخا لديف لامفألا اَمأو

 «لبقتسملا تدرأ اذإ «موقيسو ءىضاملا نامزلا تدرأ اذإ ؛ماق :كلوقك «بارعإلا

 .لاحلا تدرأ اذإ «موقيو

 :هجوأ ةثالث نم مسالا هتهباشمل ٌعراضملا لعفلا برعإ امنإو

 .«أئاق» ىعم 5 ,موقي ديز ناك :كلوقك هانعم ف عمي هنأ :اهدحأ

 ءمسالا ىلع لخدت ا «نإ» رّبخ يف هيلع لخدت ءادنبالا مال نأ :يناغلاو

 )١( ص هرخآ نم برقيام ىلإ بابلا لوأ نم أدبي «ق» يف طقس انه 8١ ٠
 ) )5.نوكس :لصألا يف
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 ّنِإَو») :لجو زع هللا لاق «متاقل اديز ّنإ :لوقت  '"'موُقَيَل اديز نإ :لوقت

 .«ْهتيت كحيل "هر
 لوق اّمأف «ءماقل اديز نإ لوقتال «يضاملا لعفلا ٌماللا هذه قحلت الو

 :رعاشلا

 يلاّصالو ثيدح نمَنإاَقاوُماَنَل "رجافةقلح هللا ب اهلَتْفَلَح
 باوج يف نوكت يتلا ماللا يه ءاومان» ىلع تلخد يتلا ماللا هذه نإف
 َنَسوُقَيَل هللاو :كلوقك نونلا هتمزل عراضملا لعفلا ىلع تلخدأ نايف «مسقلا

 .نيماللا نيب قرفلا فرعاف ءديز موُقَيَل هللاو لوقت الو ديز

 لاتحا نم هلقني فرحلا نأ :مسالا لعفلا ةعراضم نم ثلاشلا هجولاو
 سنجلا لاتحا نم مسالا لقني فرحلا نأ ؟ «هنيعب دحاوب صاصتخا ىلإ نينامز

 تلق اذإف «لابقتسالاو لاحلا لقحيف يَّلَصُي :لوقت «هنيعب دحاو صاصتخا ىلإ

 لقحيف «لجر :لوقت ؟ «لاحلا نود لبقتسملاب صتخا ءيلصي فوسو «يلصيس

 هبشأ اماف «هنيعب 0 صتخا «لجرلا تلق اذإف ءسنجلا اذه نم دحاو لك

 لمفللو ءلصألا قحب ممالل وُهَف «بارعإلا يطعأ هوجولا هذه نم مالا َلعفلا
 .انيب ا هبشلا قحب

 هبشلا هوجو نم ماللا لوخد نأ :هيوبيس مالك رهاظو ...» :115ص نايح يبأل برضلا فاشترا يف )١(

 .«يريصلاو «لافغألا» يف يلع وبأ لاق هبو «مئاقل اديز نأ لوقت ؟ «موقيل اديز نإ :وحن
 .لحنلا ةروس نم ١؟6 ةيألا (0)

 ١ج يدضعلا حاضيإلا رظناو 55ص ١ج لوصألا يف جارسلا نْبا دهاوش نم وهو «سيقلإ ئرمال ثيبلا (5)
 07ص بيبللا ينغمو ١737ص ؛ج ةنازخلاو ١٠هص ١ج برقملاو ء3/ 25١ ١٠ص هج شيعي نبأو 118 - 7١١ص

 ناسللاو :«؛8ص ؟جو :9556ص اج عماوللا رردلاو «488ص ؟جو 56ص اج عمملاو 186١ص هدهاوش حرشو ,7

 باوج ءيجب :هيف دهاشلاو .رانلاب ءفدتسملا :يلاّصلاو ..:ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو ١؟؛ص رئارضلاو (فلح)
 . .«دق» ريغ نم ماللاب «اومانل» :هلوق يف مسقلا

 دلال د



 نمت م هجوألا هذه نم مالا هبْشُي ْمَل امَلَف :يضاملا لمفلا اَمأو

 5 صرخ لجرب تررم :كلوق لثم يف لعافلا مسا عقوم عقو هنأ الإ «بارعإلا

 ينتْمركأ نإ :كلوق يف عراضملا لعفلا َعقوم عقوو هل «لجرب ؛ تررم :لوقت

 ىلع َةَّيِزَم هل نوكتل ؛حتفلا ىلع يّبف كُسرْكَأ ينمركت ! :لوقت 5 .كتمركأ

 .عراضملا لعفلا اقارم عقب و داعب ين لا ع

 فرحا ب برعي الأ بجوف برعيال ةسلكلا ضعبو هيل لختيام فورح

 .كلذل

 قحب اهنم برعأأم الإ لاعفألا نود ءامألل بارعإلا نأ تبث دق ْذِإو :لصف

 هبش ىلإ اهنع جرخي ملف ةّيمسالا يف نكقام :وهو هب قحأ نكتملا مس الاف هبشلا

 «فيكو َنْيَأ :كلوقك ءهانعم نّضتيو هماقم موقي نأ :فرحلل هببشو ءفرحلا

 َنْيَأ :انلوق ىَنْعَم نأ ىرت الأ انعم اتنّبختو ماهفتسالا فلأ ماقم اتماق دقف

 ؟ديز رادلا يفأ ؟ديز قوسلا يفأ :هريدقت ءديز ناكم نع لاؤس وه امنإ ؟ديز

 هبشأام كلذكو ؟ديز ٌحلاصأ :هريدقت لاح نع لاؤس وه امنإ ءفيك كلذكو

 ءءانبلا قحتست اهانعم تدأف فورحلا عقوم تعقو يتلا ءامسألا نم نيذه

 .لجو زع هللا ءاش نإ كلذ فرعاف هينْبَم نع اتباينل

 «ةلعلف ءانبلا قحتسي امم َكّرحام نأو «نوكسلا ءانبلا لصأ نأ معاو :لصف

 نأ بجيف :ةكرحلاب بارعإلاو «بارعإلا ضيقت ءانبلا نأل كلذ ناك امنإو

 :هجوأ ةثالث ىلع ءانبلا ق قحتسيام كيرحت يف ةلعلاو ءنوكسلاب هّضيقن نوكي

 َقَرْفيِل ,ةكرح ىلع ىنبيف ًابرعم نأك نأ دعب ءانبلا مسالا ى قحتسي نأ :اهدحأ

 .دعبو لبقو ديراب وحن لّصألا نم ءانبلا قحتسيام نيبو هنيب

 ءنوكسلا ىلع ءانبلا قحتساام ىنبي نأ :ةكرحلا يف يناثلا هجولاو
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 َنْيَأ وحن نانكاس قتلي الثل ءاهنم ريخألا كرحيف «نانكاس هرخآ يف يقتليف

 .كلذ هبشأامو «ْثّيَحو «فؤّسو «فّيكو

 ءاب :وحن هب قطنلا نكيل ءكرحيف ءآلوأ ءانبلل قحتسملا نوكي نأ :ثلاثلاو

 .اههبشأ امو ءابمالو «'"'ةفاضإلا

 وهو .ءانبلا لصأ ىلع ينُّب للعلا هذه نم ةلع هيف ضرعت ملامو

 .كلذ هبشأامو «لّتو «لّهو دقو كو نم :وحن نوكسلا

 . رجلا ءاب يأ ()

 الك



 بارعإلا هوجو باب

 ءاممألل بصنلاو «عفرلاف «مزجو ءرجو «بصنو «عفر :ةعب رأ بارعإلا هوجو

 :وحن ءاممألاب صتخم رجلاو .ةوقي نل دمحو «موقي ديز :وحن ةعراضملا لاعفألاو
 .ابهذي مو «مقي مل :وحن لاعفألاب صتخي مزجلاو رمعلو ءديزب

 «فورحلا نم تاودأب الإ نوكيال رجلا نأل ءلامفألا رجلا لخدي ىل انو
 هنأ ىرت الأ ءكلذ يف ةدئافلا ةّلقل ءلعفلا ىلع اهلوخد ليحتسي ءامسألاو

 عضو مالكلاو «موقيب تررم :يف الو «:ةفاضإلاب بهذي ٌمالغ :كلوق يف ةدئافال

 اهّرَج كرت ةدئاف لامفألا ىلع رجلا تاودأ لوخد يف نكي مل اماف ,ةدئافلل

 .ًالصأ

 نم موقي ''رورجلاو هدحاولا ءيشلاك لعافلاو لعفلا نإ :ؤهو رخآ هجوو
 نائيش امهو  لعافلاو لمعفلا موقي نأز جي مف «نيونتلا ّماقم راجلا مسالا
 .فيعض فرح وهو نيونتلا ماقم - ناّيوق

 نأ زاجل مزجلل هّرخآ نكْمُأ ول مسالا نأل ءابنكتتل ءامألا مْْجَت مل اغإو
 ءاقتلا ةكرحو «نينكاسلا ءاقتلال .هكيرحت نم دب الف ءنكاس هاقلي

 بجو ءانبلا ىلإ نكقتلا نم َءامسألا َيِرْحي مزجلا ناك اماف «"ءانب نينكاسلا

 .َمَرْجَت الأ

 .ديز مالغك ةفاضإلاب يأ )١(

 :وه يرهصلا ليلعت ىلإ هتدجوام برقأو نييوحنلا نم كلذ لاق نم ىلإ دتهأ مل ()
 :غ١ص ١ مسق اج يفاريسلا حرش يف

 -هذه تسيلو«ىلب :هل ليق ؟لجرلا مقي مل :تلق اذإ نينكاسلا ءاقتلال كرحتي دق موزجلا سيلأ :لئاق لاق نإف ...»
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 [ب /؟] مزجلل ةمالع مسالا نم / بارعإلا ةكرح انفذح ول اننأ :وهو رخآ هجوو
 وهو - مسالا نم نيئيش ٌفْدَحو «بارعإلا ةكرحل عبات هنآل «نيونتلا اهعبتل
 .ءامسألا مزجت ل كلذلف ءهب ٌفاحجإ  لعفلا نم فخأ

  اهركذ انمدق يتلا ةنكتملا يهو  بارعإلل ةقحتسملا ءاممألا نأ معاو :لصف

 ّقحتسي وهف ءلاعفألا هبش ىلإ اهنع جرخي مف ةيمسالا يف نكقتام :امهدحأ

 وهو «نٌكَمّتلل ةمالَع نيونتلا هقحليو ءرجلاو ءبصنلاو «عفرلا :ءامسألا بارعإ
 .اههبشأ امو «ءورمحخو ءديز :وحن كلذو «فرصنملا ىمسي يذلا

 "”ثينأتلاو ""فيرعتلا وحن هيف تَلَصَح ةيعرف للعب لعفلا هبشأام :رخآلاو

 ٍةّلعل ريكذتلاو ريكنتلا ءامسألا يف لصألا ْذِإ ,مسالا عوضوم ىلع نْيَدئازلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ عضوملا اذه ريغ يف اهَنَيَبن

 الو ءبصتُيو «عفرُي للعلا هذه لثم لعفلا هبشأ يذلا برضلا اذبف

 تلصف ولو «كلذ ريغ نكاس وأ ماللاو فلألا هيفام هّيلو اذإ هيف دجوت ةضراع يه امنإو لاح لك يف ةدوجومب ةكرحلا-

 مسي مل ةكرحلا فذحو مزاجلا لخد ولف .هتيلوأ يف ممالل مزال نيونتلاو ؛هكيرحت ىلإ رطضي ملو «مزجلا مزل اهنيب
 .«ءامسألا ةّيلوأ يف هريثأت حصيال هنأل «هلوخد حصي ملف :ةكرحلا نم نيؤنتلا هبجوي امل نوكسلا

 :نيرمأل رسكلاب كيرحتلا نينكاسلا ءاقتلا يف بجو افإو» 7١١/ص هج شيعي نبا يفو

 ةمضلا نوكت دقو :ةفاضإ وأ مالو فلأ نم هماقم موقيام وأ نيونتلا اهعمو الإ ًابارعإ نوكتال ةرسكلا نأ :اهدحأ

 يهو «بارعإ اهنأ مُّهوتيال ةكرحب هانكّرح نكاسلا كيرحت ىلإ انْررْطَضا اذإف ءاهبحصي نيونت الو نيبارعإ ةحتفلاو
 .«ةرسكلا

 يريصلاف اذه ىلعو ءشيعي نبا يفام لثم اهيفف ١؟ص ؟ج عمبلاو "0ص ؟ج ةيفاشلا ىلع يضرلا :ًاضيأ رظناو
 .«نينكاسلا ءاقتلا نم صلختلا يف لصألا يه ىتلا ةرسكلا ءءانب نينكاسلا ءاقتلا ةكرحو :هلوقب دصقي

 )١( .ةيماعلاب يأ 0
 . 7 ص يف «ق» يف هعوقو ىلإ ترشأ يذلا طقسلا يبتني انه (؟)
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 يم يذلا وهو نوني الو ٌَنَجْيال يذلا لعفلاب هبشأ هنأل ءنّونُي الو «"رجُي
 تررمو «بنيز تيأرو «بنيز هذه :لوقت «بنيز :وحن كلذو ءفرصنم َريغ
 فلألا هيلع َتْلَخْدُأ وأ ءفرصنيال يذلا برضلا اذه تفضأ نإف «بنيزب

 هَّبْش نم هاجرخأ ةفاضإلاو ءمآللاو فلألا ّنأل ,رجلا عضوم يف هّتُررج ماللاو
 هاَنّيَي اك ءامسألا صاوخ نم يه افنإو لاعفألا يف نوكتال اهنأل ءلاعفألا

 نإ هفرعاف «ءكلذ هبشأ امو ءرمألابو موقلا بنيزب تررم :كلوق وحن كلذو

 ْ ْ .لجو زع هللا ءاش

 .اهنع ةباين ةحتفلاب رجي لب ؛ةرسكلاب رجيال هنإ يأ )١(
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 بارعإلا يف اهبكحو ةلتعملا ءاممألا باب

 :ماسقأ ةثالث ةلتعملا ءامسألا

 نأ :هكحو «ىّلّومو ءىحّرو ءاصع :وحن ةروصقم فلأ هرخآ ناكام اهدحأ

 نأل ,”كلذك ناك افإو .ةدحاو ةروص ىلع ءرجلاو ءبصنلاو «عفرلا يف نوكي
 ةكرح عضوم يف اتناك اذإ ءايلاو واولاو «ءاي وأ اواو تبلقنا تكّرَح ىتم فلألا
 هذه رخاوأ يف يتلا تافلألا هذه تكرح ولف «نيفلأ اتبلقنا اهلبقام حتفناو

 ولو «؛حوتفم ابلبقام نأل «تافلأ َنْدَعي نك مث ىاولاو ءايلا ىلإ نيلقتال ءامسألا
 ةدحاو ةروص ىلع ةروصقملا ءاممألا تكرّتف «ثبعلا نم ًابرض ناكل اذه انلعف

 اهل ضرعي مل هنأل ءكلذ ريغ زوجي الو '"و) ردقم اهيف بارعإلاو «ةلعلا هذهل
 :نيمسق مسقنت يهو ءءانبلا ابل بجويام

 .فرصنم ريغ :رخآلاو .فرصنم :امهدحأ

 ؛فلألا طْقْسَتَف ءاذهاي ًاصَع هذه :لوقت «لصولا يف نيونتلا همزلي :فرصنملاف

 ةمالع نيونتلا نأل ؛ىلوأ فذحلاب فلألا تناكو «نيونتلا نوكسو اهنوكسل
 .ةمالعب تسيل فلألاو :نكقلل

 هذه :لوقت ءفقولاو لصولا يف هفلأ تبثتو «نونيال هنإف :فرصنملا ريغ امأو

 .فرصنم ريغ هنأل ءهفلأ طقست الو نوني الف ىَرْشُبو لْبَح

 .كلذ ناك انإو :«ق» ف )0(

 .«ق» ف صقن (؟)
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 «يضاقلا :وحن ةرسك ابلبق ءاي هرخآ يف ناكام :ةلتعملا نم يناغلاو|

 بصنلا يفو ءًانكاس رجلاو «عفرلا يف نوكي نأ :هبكحو ءيعدتْملاو ءيدتعلاو

 يضاقلاب تررمو ءيعدتسملاو «(يدتعملا "و) يضاقلا اذه :كلوقك ًاحوتفم

 نأل ءرجلاو عفرلا يف "نكسأ افإو / يعدتسملاو يضاقلا تيأرو ؛يعدتسلاو [| / :]
 ٌفخأ اهنإاف ةحتفلا امأف ء«ةرسك ابلبق ءاي ىلع نالَقْتَتْتُت ةرسكلاو ةمضلا

 فلألا َتفَدَح اذإ كلذكو ."اابلصأ ىلع بصنلا يف ْتَرَج كلذلف :تاكرحلا

 يف ىقتلا اهتفذح اذإ كنأ الإ نجلاو عفرلا ىوتسا ءامسألا هذه نم ماللاو

 «نينكاسلا ءاقتلال ءايلا فذحتف نيونتلاو «:ةنكاسلا ءايلا :نانكاس '”اهرخآ

 تررمو ءضاق اذه لوقتف نكتلل ةمالع هنأل ,”لصولا يف نيونتلا ىقبيو

 ش .ًايضاق تيأرو «ضاقب

 يفو وىاولاب عفرلا يف نوكت ةفاضم ءاممأ ةتس :يه ةلتعملا نم ثلاثلاو

 :يهو «ءايلاب رجلا يفو ءفلألاب بصنلا

 .كونهو «لام وذو «كوفو ,كومحو ,كوبأو ؛كوخأ

 يتأي امل ةئطوت كلذ نوكيل ؛:تاكرحلا نود فورحلاب اهرييغت اولعج امنإو

 ةفاضإلا نأل ءاهريغ نم ةئطوتلاب ىلوأ ءاممألا هذه تناكو «عملاو ةينثتلا نم

 عرف عملاو ةينثتلا نأ ؟ ءدارفإلا ىلع عرف ةفاضإلاو «ىنعملاو ظفللا يف اهمزلت

 .رخآلل ةئطوت اههدحأ لعُج ةيعرفلا يف اهكارتشالف هيلع
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 ,ًابارعإ "نسل نهب ءامسألا هذه يفت يتلا ءايلاو «فلألاو ءواولا نأ ملعاو
 دعب ةماكلا يف "لحي امنإ بارعإلا نأل ءفورحلا هذه يف ردقم بارعإلا امِإو
 اهدعب نوكي نأ بجي بارعإلاف .ءامسألا هذه مامت نم فورحلا هذهو ءابماقت

 .لجو زع هللا ءاش نإ كلذ فرعاف ءأردقم

 يريدقت :نيبارعإ اهل نأ هيوبيس بهذم رهاظ :فنصملا لاق» :؟3/“ض ١ج ةيفاكلا حرش يف يضرلا لاق )١(

 ةيافكلا لوصحل فيعض وهو «عفرلا ةمالع واولا يف يه :لاق مث ,ةكرحلا رّدَق هنأل :لاق ءفورحلاب يظفلو «تاكرحلاب

 .كلذ يف يمرجلاو ينزاملاو يعبرلاو شفخألاو نييفوكلا بهذم ركذ مث «نيبارعإلا دحأب

 .لعجي :«ق» يف )0
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 ةينثتلا باب

 ةينثتو «نامالغلاو «"'(نارمعلا) ءناديزلا :وحن :فلألاب عوفرملا ةينثت

 ةمالع :ناتمالع فلآلا يفو نُْيَمالغلاو ءنْيَديزلا :وحن ءايلاب بوصنملاو رورجلا
 بصنلا ةمالعو «ةينثتلا ةمالع ءايلا يف كلذكو «ةينثتلا ةمالعو «عفرلا

 «ةدحاو قيرط ىلع انوكيل «فلألا لبقام ىلع ًالمح ءايلا لبقام حتفيو ءرجلاو
 .كلذ فرعاف ءاهلبق يذلا فرحلا نوكسو اهنوكسل «نونلا رسكتو

 .«ق» يق صقن )١(
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 ثنؤملاو ركذملا يف ملاسلا عمجلا باب

 يفو «نورمعلاو «نوديزلا :كلوقك واولاب عفرلا يف هعمجف ركذملا امأ
 ةمالع :تامالع ثالث واولا يفو «نيرمعلاو «نيديزلا :وحن «ءايلاب رجلاو بصنلا
 : (تامالع "ثالث) ءايلا يف كلذكو نيكذتلا ةمالعو «عملا ةمالعو «عفرلا

 ًاقرف ءايلا لبق ام رسكيو نيكذتلا ةمالعو «عملا ةمالعو ءبصنلاو رجلا ةمالع

 حفلا ناكو ءاهلبق ام نوكسو اهنوكسل ؛نونلا حتفتو «عملاو ةينثتلا نيب

 وأ اهّرسك اولقثتساف «ةرسك ابلبق ءاي وأ :ةمض اهلبق واو دعب عقت اهنأل ؛ىلوأ
 0 .اهدعب اهّض

 مضتو «تاحلاصلاو «تاماسملا ؟وحن ءانلاو فلألاب هعمجف ثنؤملا امأف

 ركذملا عمج بصن ىلع المح رجلاو بصنلل ةمالع رسكتو «عفرلل ةمالع ءاتلا

 ةرسكلاف «'"”هتقيرط ىلع يِرِجَي نأ بجوف ؛ركذملا ىلع عرف ثنؤملا نأل ؛هرجو
 ةمالع ؛ناتمالع ءانتلا يفو ءعجلا كلذ يف ءايلاك عجلا اذه يف (ءانلا "عم)
 :تلقف تْعِمَج اذإ ةماسم نم ءاتلا تفذح كلذلو ؛ / ثينأتلا ةمالعو «عجلا

 .ةدحاو ةماك يف نافيرعت عي ال ؟ «ةدحاو ةماك يف ناثينأت عي الكل تاماسم

 ىاولاب نكت ملو فلألاب عفرلا يف ةينثتلا' تناك مل :لئاق لاق نإف :لصف
 بصنلا يف تناك َملو ؟دحاولا يف عفرلا ةمالع ةمضلاو :ةضلا نم واولاو

 يف بصنلا ةمالع ةحتقفلاو ؛:ةحتفلا نم فلألاو ,فلألاب نكت ملو «ءايلاب

 . «ق» يف صقن )00(

 .هيقيرط ىلع «ق» يف )0,

 . «ق» نم ةدايز نيترصاحلا نيب ام هزل

 - مال
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 ةينثتلا يف لعج "ولف عفرلا ""(امأ) :هل ليق ءلكشأ ناك كلذ متلعفولو ؟دحاولا

 انلعف ولو ءعمجلاو ةينثتلا نيب قرفلل ؛واولا لبق ام حتفي نأ بجول واولاب

 واولا نع لدعف ءهببشأ امو َنْوَفَّطْصُم :وحن روصقملا عمجب ةينثتلا تسبتلال كلذ

 أ «ةمالعب عوفرملا ةينثت ّصْخَتل فلألا تلعُجو «ةلعلا هذبل ؛عضوملا اذه يف

 .قاولا يهو ةمالعب هعمج صتخا

 «سبل مالكلا يف عقي الئل ؛فلألاب "نكي مف بابلا اذه يف بصنلا اأو

 نيب عقو ؟ قرف اهنيب عقي ل فلألاب عمجلاو ةينثتلا يف بصنلا اولعج ول ذإ

 هلمح نم دب نكي مل «ةلعلا هذبل فلألا نع لودعلا بجو اماف :رورجملاو عوفرملا

 ءءامسألاب صتخي رجلا نأل ؛ىلوأ رورجما ىلع هلمح ناكف رورجما وأ عوفرملا ىلع

 .ىلوأ هب صتخي ام ىلع '"”هلمح ناكف ءلاعقألا ىلإ اهنع لقتني عفرلاو

 :اهنم ءايشأ يف نايخآتم رورجماو بوصنملا نإف ًاضيأو

 .كتبرضو هتبرضو «كمالغو همالغ كلوقك «قفتي اهريض نأ

 اهانعم ءاديز َتْرُجو ءديزب تررم :كلوقك ىنعملا يف ناقفتي اهنأ :ابنمو

 .رورجلا ىلع هلم بجو ةبسانملا هذبلف ؛دحاو

 دنع عملا يف ءايلاو واولاو «ةينثتلا يف ءايلاو فلألا نأ معاو :لصف

 .لصألا نم .طقاس نيترصاحلا نيب ام 0) ٠

 .ول :لصألا يف (0)
 .فلألاب اذه يف نكي مف :لصألا يف (0)

 2156 556غ ص١ مسق ١ ج يفاريسلا حرش رظنا ()
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 افإو ؛حيحصلا وهو اهيف رّدقم "'بارعإلاو «بارعإلا ""فورح "هيوبيم
 ءاهانعم مات دعبو ةماكلا رخآ يف نوكي نأ هقح بارعإلا نأل ؛كلذك ناك

 وهو ءاهدعب بارعإلا نوكي نأ بجوف «ةماكلا ىنعم متي اهب فورحلا هذهو

 .هركذ مدقت امم اههابشأو ةروصقملا ءامسألا يف ردق اك اهيف ردقم

 ؛نيونتلاو ةكرحلا باهذ نم ضوع عمجلاو ةينثتلا يف نونلاو

 هيف تبثت يذلا عضوملا يف تبثت اهنأ :ًاعيمج اهنم ضوع اهنأ ىلع "ليلدلاو

 يذلا عضوملا يف طقستو «نامالغلاو نالجرلا :كلوق وحن «ماللاو فلألا عم ةكرحلا

 ولو ءكيخأ ابحاصو ءديز امالغ :كلوقك «ةفاضإلا عم نيونتلا هيف طقسي

 «نيونتلا هيف طقسي يذلا عضوملا يف تطقسل طقف نيونتلا نم ًاضوع تناك

 .ةكرحلا هيف طقست يذلا عضوملا يف تطقسل طقف ةكرحلا نم ًاضوع تناك ولو

 كلذ فرعاف .ًاعيمج اهنم ضوع اهنأ لع كلذك نكت مل '"؟اماف ءاهنع ءانغتسالل

 .لجو زع هللا ءاش نإ

 "ةسردم سأرو «ةاحنلا مامإ وهو ءحصألا ىلع ةئامو نينا ةنس يفوت ,ربنق نب نافع نب 'ورمع رشب وبأ وه )١(

 .ةرصبلا

 . ١74 ص ؟ ج نايعألا تايفوو + 564/ ص ؟ ج ةاورلا هابنإو « 57 ص نييرصبلا نييوحنلا رابخأ :رظنا

 هيوبيس يأر دربملا در ثيح ١6 ١50 ص ؟ ج بضتقملا :ًاضيأ رظناو «ه  ؛ ص ١ ج باتكلا :رظنا (0

 ١ مق ١ ج يفاريسلا حرش :رظناو «بارعإلا ىلع لئالد فورحلا هذه نأ وهو ينزام او شفخألا يأر راخخاو

 . 58-704 ص

 دنع عملا يف ءايلاو واولاو «ةينثتلا يف ءايلاو فلألا نأ ملعاو» : ؟؛8 ص ١ مسق ١ ج يفاريسلا حرش يف ()

 « ءاصعو افق نم فلألاو رفعج نم ءارلاو ديز نم لادلا ةلزنمب بارعإلا فورح نه هيوبيس باتك يرسفم روهبج

 .18 ص ١ ج عمبلاو 5٠ ص ١ ج ةيفاكلا ىلع يضرلا :رظناو

 .517 5065 ص ١ مسق ١ ج يفاريسلا حرش :رظنا (4)

 .كلذك تناك اماف : «ق» « «ر» يف (5)
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 لاعفألا ةمسق باب

 .برعم دحاوو «ناينبم / اهنم نانثا 000 ةثالث مسقنت لاعفألا

 8 0 ينبموهو ءرأسو

 :قلطناو ةهذا و "نوكنلا لع ينبموهو «رمألا لعف :يناغلاو

 .ادغ قلطناو ءادغ# :لوقت .ةكهعم نسعو «لابقتالاب رصتحت وبف ةبرفار

 عيرألا دئاوزلا يدحإ هلوأ قام. ةؤهو ؛مسالل عراضم لعف :ثلاشلاو

 هريغ هعم ناك اذإ :لكتملا نونو «قلطنأو ٌموقأ :لاق اذإ ءلكتملا "'فلأ :يهو

 ءدنه بهذتو «تنأ موقت :وحن ةبئاغلا ثتألاو بطاخلا ءاتو «قلطنتو موقن' :وحن

 .نسحيو مركُي ديز :وحن بئاغلا ءايو

 حلصي وهو « (مدقت '"'اهف) هبارعإ ةلع انيب دقو برعم لعفلا اذهو
 هيلع تلخدأ لابقتسالل هَّصّلَخُت نأ تدرأ اذاف ءلابقتسالاو «لاحلا :نينامزل

 .يىلصيسو «يلصي فوس :تلقف فوس أ «نيسلا

 :ةنالق) ةفمرالاو «ةنمثألا قع ليل ةةيبقلا هده لع للا خه قو

 ةكرح اهنف كلفلا تاكرح اهنأل ؛كلذك تناك انإو ءرضاحو لبقتسمو ضام

 ةيضاملا نيب لصفت ةكرح اهنيبو دعب تأت 1 ةكرح اهنمو كش تصم

 .لحو نع هللا ءاش نإ" كلذ فقزعاه ةقآلاو

 .هلاوحأ لوأ يف يأ نوكتسلا ىلع ينبم :هلوقو ءعراضملا هب مزجي ام ىلع ينبم رمألا )١(

 ) ْ .مكتملا ةزمه :دارملاو «ءامدقلا ريبعت اذه (؟)

 .الا/ - 7١ ص قبس ايف رظناو « «ق» يف صقن ()

 . «ق» يف صقن (9) )



 بارعإلا يف اهبكحو ةلتعملا لاعفألا باب
 وأ ,ةرسك اهلبق ًءاي وأ :ةض ابلبق واو هرخآ يف ناك ام لتعملا لعفلا

 .ىّبنيو ىشخيو ."”(يضقيو) يمريو ءوُجريو وعدي :وحن «ةحتف اهلبق فلأ

 لقتثتست ةكرحلا نأل ؛رخآلا كاس عفرلا يف نوكي نأ لعفلا اذه محو

 الإ نوكت ال فلألاو ءابلبق ام روسكملا ءايلاو ءاهلبق ام موضضملا واولا ىلع
 مدقت دقو «ءايلاو ءواولا امهو اهيتخأ ىدحإ ىلإ تبلقتا تكرحت اذإف «ةنكاس

 .""اذه لثم

 لو ءغدي مل :وحن فلألاو ءءايلاو اولا فْدَحِبَف لعفلا اذه مزج امأف
 ةمالع هل فذخت نأ بجي مزجلا نأل ؛كلذك كلذ ناك افإو هني لو مري
 ًانكاس ًافرح فداص مزجلا لخد اناف .ًانكاس عفرلا يف لعفلا اذه ناكو «عفرلا
 .موزجملاو عوفرملا نيب قرفلا عقيل ءهفذحف

 هتكرح نأل ؛بصنلا يف َحتُق ءاي وأ واو هرخآ يف هنم ناك اف هبصن امأو

 .يمري نلو ءقزغي نل :كلوقك ءانفصو 6 ةفيفخ

 نل :كلوقك هعفرو ؛هبصن يوتسيف فلأ هرخآ يف "'(هنم) ناك ام امأو
 .انيب امل ءكّرَحَت ال فلألا نأ كلذ يف ةلعلاو ؛ىثخي وهو «ىثخي

 ىلع ىرج فلأ وأ «ًءاي وأ ىاو هرخآ لبق لعفلا ناك اذإو :”(لصف)
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 نل بصنلا يفو :فاخيو «ٌعيبيو «ٌموقي وه :عفرلا يف لوقت «بارعإلا يف هلصأ

 ٌرخاوأ ُنْكَسَت «فخي ملو «عبي مو «مقي مل مزجلا يفو «فاخي نلو «عيبي نلو «موقي

 .نينكاسلا ءاقتلال فلألاو ىاولاو «ءايلا فذُحَتو ءمزجلل ًةمالع لاعفألا هذه

 لامفألا ٌرخاوأ تفذح ول كنأل «ىلوأ فورحلا هذه فذح ناك اغإو

 اهاقلي نأ زاجو اهرخاوأ يف نكاوس فلألاو ءايلا كلذكو ةنكاس اولا تيقبل
 عم نيفرح فذحو « / نينكاسلا ءاقتلال اهطقستف ىرخأ ةماك نم نكاس [ب / ه]

 ىلإ يدؤي لاعفألا هذه رخاوأ فذح ناك اماف ءفاحجإ ةماك نم بارعإلا ةكرح

 ءابلبق ام فذُحو ٌرخاوألا "(فورحلا) فذحت م اهلبق يتلا فورحلا فذح

 عبي مو ءلجرلا مَقَي ل :وحن نينكاسلا ءاقتلال ؛تكرح نكاس ابيقل اذإف

 نآل ؛اهدعب ام كرحتل ةفلآلاو ًءايلاو ّواولا َدْرَت لو ؛مالغلا فخي لو «موقلا

 نإ كلذ فرعاف اه ّدتعُي مف «ةمزالب تسيل ةضراع نينكاسلا ءاقتلا ةكرح

 .هللا ءاش

 )١( «ق» يف صقن .
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 نونلاب اهعفر يتلا لاعفألا باب

 .نيلعفت تنأو «نولعفتو «نولعفيو «نالعفتو «نالعفي :ةلثمأ ةسخ يهو

 ةسخلا ةلثمألا هذه نم نونلا لبق ءاوللا واولاو ءءايلاو ءفلألا نأ ملعاو

 .مزجلاو بصنلا ةمالع اهفذحو «عفرلا ةمالع اهيف نونلاو «نيلعافلا ٌرئاض

 ءىشلاك لعفلا عم تراص ٌرئاضلا هذه ّنأل ؛عفّرلا ةمالع نونلا تناك امنإو

 ةدايز نم دب نكي ملف ءلعفلا رخآ "(نيب) و بارعإلا نيب تلاحو ءدحاولا
 .عفرلا ةمالع فرح

 دملا فورح نم ةهاشم اهيف نأل ؛اهريغ نم ىلوأ كلذب نونلا تناكو

 يف نونلا تّرَكو ؛موشيخلا نم جرخت ةَنَغ اهنأل «بارعإلل نوكت يتلا نيللاو
 ؛نينكاسلا ءاقتلا لصأ ىلع اهلبق فلألا نوكسو ءاميوكسل ؛نينثالا لعف

 ءاهلبق ام موضم واو دعب تعقو اهمنأل ؛ثنؤملا لعفو «ةعاملا لعف يف تحتفو
 مزجلا ىلع بصنلا لمُحَو ءافافختسا حتفلا اهل بجوف اهلبق ام روسكم ءايو
 يف مزجلا ّنأل ؛ابعمجو ءامسألا ةينثت يف رجلا ىلع بصنلا لمح اك عضوملا اذه يف
 .ءامسألا يف رجلا ٌريظن لاعفألا

 «برعم ٌريغ «قبم هوحنو نيرضي :لثم ءاسنلا ةعامج لعف نأ معا :لصف
 لعفلا يف بجو اَمَل هنأل ؛نْيرَض وحن يضاملا ىلع لوم "'هيوبيس دنع وهو
 نم اهنأل ؛هيلع عراضملا لمح تاكرحتم ٌعبرأ ىلاوتت الكل هّمال نكست نأ يضاملا

 ًائيش «لعف» و يه تناك ْذِإ اهيف دعبأب اذه سيلو :"'هيوبيس لاق ءدحاو سنج

 )١( رد يف صقن .

 .: ص ١ ج باتكلا رظنا )0,
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 .مساب تسيلو ءءامسألا تعراض نيح بارعإلا اهيف راج ّْذِإ «لعفي» نم ًادحاو.

 اهيف دعبأب يضاملا ىلع لم او عراضملا لعفلل نيكستلا اذه سيل ينعي

 «بارعإلا يف ءاممألا ىلع ةعراضملا لاعفألا لمح نم  ةيلعفلا يف ناكرتشم اهو

 ءامسألا ىلع ةعراضلا لاعفألا لمح مهل زاج اذإف !") ءاهسنج نم تسيلو

 اهرخاوأ نيكست يف ةيضاملا لاعفألا ىلع ابلمح ناك (”- اهسنج نم تسيلو
 لعفلا ةلكاشُم ّنأل ( ؛”اهريغ نم '') بجوأو ىلوأ اه نونلا قاحلإ دنع
 .لجو زع هللا ءاش نإ هفرعاف ءمسالل هتلكاشم نم ٌرثكأ يضامال عراضملا

 ) )1١لصألا يف صقت .
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 «ةركنلاو ةفرعملا باب»

 هنيعب ًائيش هب تُصّصَح مسا لك وهو معلا مسالا :ماسقأ ""ةسمخ ةفرعملا

 ءتقو «تقو «تق يف ءاتلا :وحن رمضلا مسالاو ىرمعو ديز وحن هب هفّرعتل

 امو نحنو انأ :وحنو همالغو هتبرض يف ءابلاو ءكمالغو كتبرض يف فاكلاو
 [/1] هللا ءاش نإ باتكلا يف ابعضوم يف اهيلع فقت يتلا تارمغملا نم كلذ هبشأ

 .ىلاعت

 .ههبشأ امو ؛كلذو «كلتو ءهذهو ءاذه :وحن مهبملا مسالاو

 .مالغلاو ءلجرلا :وحن ماللاو فلألا هيف يذلا مسالاو

 رادو ءكبحاصو ءديز مالُغ :وحن ةعبرألا هذه نم دحاو ىلإ فاضملا مسالاو

 .هريغ هيف هكرشي ال هنيعب صخشل هتعضو كنأل ةفرعم علا ناك امنإو

 .فرعُي نأ: دعب الإ رضُي ال هنأل ؛ةفرعم رمضملا ناك امنإو

 .هنيعب دحاو ىلإ ريشت كنأل ةفرعم مهبملا ناك انإو

 ضعبو اذه ءمعلاب انه يريصلا أدب دقو ١5 ص ١ ج باتكلا رظنا .اضيأ هيوبيس دنع ةسخ يهو )١(

 :195 ص برضلا فاشترا يف نايح وبأ لاق «فراعملا فرعأ ملعلا نأ هبهذم نأ ىري نييوحنلا

 ..» ه5 ص ١ ج عماوبلا عمه يفو «يريصلا لوق وهو «نييفوكلاو هيوبيس ىلإ بسُنو علا اهفرعأ :ليقو ...»

 نايح وبأ» :رظناو «نايح وبأ هراتخاو هيوبيسل بسّنو «نييفوكلا ىلإ يزّعو يريصلا هيلعو اهفرعأ للعلا :ليقو
 دقتعأ ينأ ديب «يريصلا بهذم راتخا دقف نايح وبأ امأو» : «يوحنلا نايح وبأ» نم 65١ ص يفو 644 ص «يوحنلا

 يف يرهصلا ركذ ثيح كلذ يوقُي ام يقأيسو «فراعملا عاوتأل هنم ٌدَع كلذ انإو ءيرهصلا زايتخا سيل اذه نأ

 أدب ثيح ١١25 ص ١ ج فراعملا عاونأل هيوبيس ّركذ رظناو ءاهفرعأو ءامسألا صخأ رمغملا نأ 1!؟ ص تافصلا باب

 .705 7١7 ص فاصنإلاو ٠١ 7١ ص ؟ ج جارسلا نبال لوصألا اضيأ رظناو ءرمضملاب ىهتناو ملعلاب
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 :نيهجو ىلع نانوكي اهنإف ماللاو فلألا امأو

 هنيبو كنيب نمل كلوقك هنيعب دحاو يف دهعلا فيرعتل انوكي نأ :امهدحأ
 . ؟مالغلا عنص امو ؟لجرلا فيك :دبع

 يأ ءةأرما نم لضفأ لجرلا :كلوقك سنجلا فيرعتل انوكي نأ :رخآلاو
 ٌرانيدلا َسانلا كلهأ :كلوقكو ءءاسنلا سنج نم لضفأ لاجرلا سنج

 "نم) سنجلا تدرأ افإو ءادحاو امهرد الو ءادحاو ارانيد درت مل «مقردلاو

 دارأ «(ِرْمْخ يِفل "ناَتنإلا نإ رشَمْلاَول :لجو زع هلوق اذه نمو اذه

 ""َنيذّلا الإ» :لاقف هنم ىنغتسا هنأ كلذ ىلع ليلدلا «سنجلا ناسنإلاب

 .دحاو نم ىننَتْسُي الو «4اوُنَمآ

 : ثوغي دبع لوق هنمو

 ايضام يحال ْتْيَح يِضْمأو يِطَم لال غوُموِروُزَجلا ران "تنك دقو
 ٍروُزَج رحنب رختفي ال هنأل ؛دحاو ىلع ىنعملا سيلو .دحاو روزجلا ظفلف

 نآل ؛ًاضيأ ظفللا دسفل '"ةدحاو اروزج دارأ ولو «سنجلا ديري امإو ''ةدحاو

 روزج ىلع رحنلا ريركت ليحتسيو ءلعفلا ريركتل الإ نوكي ال هألاَعَف»

 )١( «ق»و هر» يف صقن .

 )١( ناتيألا 2١ ١ .رصعلا ةروس نم

 ) )0.رصعلا ةروس نم ؟ ةيألا

 ) )5هل دري ملو ءةلوادتملا وحنلا بتك يف هب دبشتسا ْنَم ىلإ دتهأ ملو ءيقراحلا صاقو نب ثوغي دبعل تيبلا

 ص يلاقلا يلامأ ليذ يف ثوغي دبعل ةديصق نم وهو «ةيبرعلا دهاوش مجعم يف ركذ ١١١ ج يناغألا يفو ١١ ص 50

 ج اضرع ةنازخلا يف يدادغبلا هدروأو ءةديصقلا نْض ١ .يطملا َلمْعَمَو :ةياورب عجارملا هذه لك يف وهو ,505 س

 ) )5ناو روزجلا هذه :لوقت ةثتؤم ةظفللا نأل ثنؤي وهو ىثنألاو ركذلا ىلع عقي روزجلا» : (رزج) ناسللا يف
 .«اركذ تدرأ

 .ادحاو اروزج : «ق» يف 6
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 رركتي ال ورمع لتق نأل ءورمج لاق ديز :لاقي نأ ليحتسي ؟ :ةدحاو

 .سنجلا دارأ هنأ "'ملُعَفءرركتي ال ةدحاو روزج رحن كلذكو

 بسكت هنأل ؛ةفرعم راص امنإف ةعبرألا هذه نم دحاو ىلإ فاضملا امأو
 .ةفرعم راص كلذلف هيلإ فيضأ يذلا ممالا نم فيرعتلا

 :كلوقك هعوضوم لصأ يف هنيعب ًادحاو ّصْخَي ال مما لكف :ةركنلا امأو

 كلذكو «"”دنهو ديز ُصْخَي ؟ رخآ نود هسنج نم (''هنيعب) ًادحاو صخي ال ءلُج

 بر :كلوقك اهيلع «ماللاو ْفلألاو» «بّز» لوخد نسحب نأب ةركنلا ريتعتو

 -كمالغ بر الو ءاذه بر لوقت الو «سرفلاو لجرلاو ءسرف برو ءلجر

 فيرعتلا ةمالع ىلإ ذئنيح جاْحَيَف رْكنَت يّنُت اذإ ةفرعملا نأ لعاو :لصف

 اذإف ءهنيعب دحاو ىلع ةلالدلاب ةفرعم ناك امنإ هنأل ؛ةفاضإلاو :ماللاو فلألا وحن

 .هيف كارتشالا ةلازإ ىلإ جيتحا ُهْرْيَغ هكراش

 ةغيصلا نأل ؛ركنت دقف ناديز :تلقف ٌمَلَع وه يذلا ًاديز تيّنث اذإف

 تلخدأ هقيرعت تدرأ اذإف «تلاز دق هنيعب دحاو نع ءىْنّت تناك ىتلا

 ّنأ الولو «ماللاو فلألاب مسالا فرعتيف «ناديزلا :لوقتف ماللاو (”فلألا)

 ىلع اهلوخد نسحي مل  ؛ماللاو فلألا لوخد نّسحي م ةينثتلا يف ضرع ريكدتلا
 .لجو زع هللا ءاش نإ كلذ فرعاف «ىنثي نأ لبق ديز

 [ب / 7] نم ةلوقنم يه امنإف ةفرعم لك نأل ؛ةفرعملا لبق ةركنلا نأ معاو :لصف

 .ملعاف «ق» يف )١(
 . «ر» يف صقن ()

 .هنّيعب ادحأو ٌدنهو ديز صخي 5 يأ (0)

 . «ق» يق صقت (9)

 -لائة 



 ىرت الأ ءلصألا يف نكت مل ةمالعب َةَقّرَعُم وأ هنيعب دحاو ىلع عضولا ىلإ لصألا
 ًادرفم مسالا اهلبق نوكي ةفاضإلا كلذكو « ؟مسالا يف ناتدئاز ماللاو فلألا نأ

 هنأ «هنيعب دحاو ىلإ لقت مث ةركن لصألا يف ناك اديز نأ كلدي اممو ءهسفنب ًائاق

 :َيناَوُدَعلا عّبصإلا وذ لاق ءَأدُيَز ديزي داز :لوقت ردصم

 ينوديكف اًّرُط مَرمأ اوعمجأف 2 "ةئام ىلع َدْيَز ّرشعم منَ

 تق :كلوقك تاركن نوكت رداصملاو «ةئام ىلع ةدايز يأ ءردصم ديزف

 .فيرعتلا ةمالعب وأ «ةيمستلا ىلإ لقنلاب ُفّرَعُت مث ءابرض تبرضو ءامايق
 .ىلاعت هللا ءاش ْنِإ كلذ فرعاف ريكنتلا ابلصأ فراعملا رئاس كلذكو

 نباو ؟ءااص ١ مسق ١ ]| يفاريسلا حرش :رظناو 719١5 ص لمأاكلا ف دربملا دهاوش نم وهو )0(

 ص ١ ج يناغألا يف رعاشلل ةديصق نض تيبلاو 410 ,587 ص ؟ ج ةنازخلا يف اضرع دروو ٠ ص ١ ج شيعي
 #5000 أ

 دهاوش مجعمو (عمج) سورعلا جاتو (رشع) و (ديز) ناسللاو 2٠١ ص قاقتشالا اضيأ رظناو ٠١58-5

 .605 ص ةيبرعلا

 -4ظة 



 هربخو أدتبملا باب
 وهف ًايظفل ًالماع هيف لمْعُت مو هنع ربختل هب "تأدتبا مسا لك نأ ملعا

 000 .ءادتبالاب عفر

 "ةيرعتلا) تناك افإو ؛ةيظفللا لماوعلا نم ةيرعتلا :وه ءادتبالاو
 ءلمعلل تامالع يه افنإ لماوعلا نآل ؛مسالا يف ةلماع ةيظفللا لماوعلا (نم

 ليلدلاو ؛همدعبو ءيش ''ثودحب نوكت ةمالعلاو «ةقيقحلا يف ًائيش لمعت اهنأ ال
 امههددحأ انمّلعف اهنيب لصفن نأ اندرأ ول نْيَّيواستم نّيضيبأ نيبوث نأ اذه ىلع

 تناك نإو ءكلذب اهنيب عقي لصفلا ناكل ؛ةمالع ريغب رخآلا انكرتو «ةمالعب

 ,ةمالع نوكي ةمالعلا مدع نأ تبث دق ْذاف ,رخآلا نود امهدحأ يف ةمالعلا

 قحتست اهنأ يف لماوعلا ىرْجَم يرجت لماوعلا نم ةيرعتلا نوكت نأ َبَجَو
 .ًالع تقحتسا تّركذ اذإ لماوغلا نأ ام المع

 جراخم لوأ نم ةمضلاو «لوَأ ًادّنْبملا نأل عفرلا لمعب ءادتبالا ّصْخ اغإو
 .لّوألا لوألا يِطْعَأَف ."”فورحلا

 م اذإ بطاحملا هفرعي مسا ركذ يف ةدئاف ال هنأل ؛ربخ نم أدتبمال دب الو

 ورمعو ءكوخأ ديز :وحن ًادرفم امنا ناك اذإ عوفرم هربخو ءيشب هنع ُرّبْحُي

 .هتأدتبا «ق»لو رد يف )١(

 .«ق» يف صقت (5)
 .ءيش دوجوب «ر» يف ()

 تاحلطصم نم:اذه لعلو «بارعإلا تاكرح ىلوأ يه افإو «فورحلا جراخم لوأ نم ةمضلا تسيل ()

 .ءامدقلا
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 ًادتبمال بجو ثيح نف «ىنعملا يف لوألا هنأل ؛ربخلا يف عفرلا بجو افإو

 وه هنأل ؛هبارعإ يف توعنملا كّرشي تعنلا نأ اك «كلذ ّلثم ربخلل بجو ٌمفرلا
 .ىنعملا يف توعنملا

 .هركذ انمدق يذلا ''"ءادتبالا وه ًاعيمج ربخلاو أدتبملا يف لماعلاو

 - :ءايشأ ةعبرأ دحأ نوكي أدتبملا ربخ نأ معاو

 نم فرظو .قلطني وّرعو ماق ديز وحن هل لعفو ءانركذ اك درفم مسأ

 ورمعو « (مويلا "جورخلاو) كفلخ ديز :وحن ""(نامزلا وأ) ناكملا فورظ

 .كدنع

 ماق ديز :كلوق وحن أدتبملا ىلع "ادوعي ركذ اهيف ةلمج نوكي نأ :عبارلاو

 ٠ .هْيلإ ٌمئاَق وُرُمَع ديزو «هوبأ

 ,ىنعملا يف وه 'اهنأل ؛أدتبملا نع ًاربخ ةلملاو فرظلا نوكي نأ زاج امنإو
 رادلا يف يذلا :تلقل ؟ديز ْنَم :تلكسف رادلا يف ديز :تلق اذإ كنأ ىرت الأ

 ,قلطنم هوخأ ورع :تلق / اذإ كلذكو ءٌديِز :تلقل ؟رادلا يف ْنَم :ليق ولو [1/]

 هوخأ يذلا ْنَم :ليق ولو قلطنم هوخأ يذلا :تلقل ؟ورمع نم :©!ليق ول

 لك نوكي نأ زاج اَمَل لوألا وه ربخلا نكي مل ولف . ؟ورمع :تلقل ؟قلطنم

 عوفرم ربخلا نأو .ءادتبالاب عوفرمأدتبملا نأ نييرصبلا روبمجو هيوبيس بهذمو «نييرصبلا ضعب يأر اذه )١(

 رظنا .ربخلل ناعفار أدتبملاو ءادتبالا نأو .أدتبمال عفار ءادتبالا نأ دربلا بهذمو ءاعفارت اهنأ نييفوكلا بهذمو ءأدتبملاب

 .154 ص ١ ج ينومثألا حرش

 . «ق»او «ر» يف صقن (0)

 .ًادتبملا ىلإ دوعي : «ق»و «ر» يف ()

 يف اهدوجو ةاحنلا طرتشا يتلا ةعبرألا طباورلا دحأ وهو أدتبملا ىلع دوعي ريض ربخلا ةلج يف نوكي نأ دارملاو

 .ًادتبمأل ًاريخ ةعقاولا ةلملا

 .وه األ :لصألا يف ()

 .ليق ولو : «ر» يف (5)



 اذإ الإ "حصي ال اذهو نبخلا ةّحص ٌربَتُعَت اذهبف ءرخآلا نع ًاباوج اهنم دحاو

 «قلطنم ورمع ّديز :تلق ول كنأ ىرت الأ لوألا ىلع دوعي ركذ ةلملا يف ناك
 «قلطنم ورمع يذلا :باوجلا يف لوقت نأ "حصي م ؟ديز ْنَم "'(كل) ليق مث
 .هللا ءاش نإ اذه ربدتف « ؟قلطنم هوخأ يذلا :لوألا يف تلق 5

 وأ ءًافرظوأ ؛ًامسا ناك اذإ هيلع أدتبملا ربخ مدقت نأ زوجي هنأ لعاو :لصف

 ميدقت نيب قرف ال ء.ديز قلطنم ُةوبأو ىرمع كقلخو ؛ديز ُماَق :كلوقك ءةلمج
. 3 0 
 . !هيوبيس دنع هريخأتو كلذ

 لعفلا مدقت اذإ هّنأل ؛مدقتي نأ "زوجي ال هنإف ًالعف ربخلا ناك اذإ اًمُأَف

 عفر ديزف ءماق ديز :وحن لعفلاب عفتراو ءادتبالا دح نم جرخ مسالا ىلع
 ةفرعاف ءماقب ديز عفترا ءدير مأق :تلقف تمدق اذإف .هريخ ماقو عءادتبالاب

 .لجو رع هللا ءاش نإ

 اذه ًةركت ٌربخلاو ,ةفرعم نوكي نأ بجي أدتبملا مالا نأ لعاو :لصف

 هيلإ دنسشل مالا ركذُي افإو خلا يف ةدئافلا نأل ءكلذ بجو افإو

 ءديز :كلوقب دفتسي ل بطاحملاف «مئاق ديز :تلق اذإ كنأ ىرت الأ «ةدئافلا

 )١( حلصي ال «ق» يف .

 .«ر» يف صقن (؟)

 .حلصي مل «ق» يف )١(
 لعجت مل اذإ كاذو ديز متاق :لوقي نأ حبقتسي هنأ - هللا همحر  ليلخلا عزو» :37/8 ص ١ ج باتكلا يف ()

 نوكي نأ دحلا ناكو «عفترم «برض» ىلع وّرمحو ورم ًأديز برض :لوقتف مدقتو رخؤت !؟ أدتبملا ىلع ًاينبم ًامدقم ًاءاق

 يبيت :كلوق كلذو .ديج يبرع اذهو ءأمدقم هيف ءادتبالا نوكي نأ هيف دحلا اذه كلذكو ءأرخؤم ديز نوكيو ءمدقم

 . «كؤنشي نم ءونشمو ءانأ

 .ةرشابم قباسلا عضوملا دعب هيوبيس باتك رظنا (5)
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 لبْجَي نأ زوجي ناك دق هنأل ؛متاق :كلوق يف هتدئاف امنِإو هفرعي ناك هنأل ؛ًائيش

 .ةدئاف هيلإ تْلَصْوَأ دقف هب هّتربخأ اذاف ,همايق

 هنأل ,""(يش) هنم ُْدَفَتْسُي مل ؛ةركن أدتبملا تلعجف «ماق َلَِر :تلق ولو
 ول كنكلو ءاذه لثم يف ةدئاف الف «متاق لجر ايندلا يف نوكي نأ ٌرَكْنُي ال

 قلطنم مت "'ينب نم لجرو «مئاق رادلا يف لجر :تلقف ةفرعملا نم هتبّرق
 نم سيل ٍلُجَر نمو هرادلا يف سيل لجر نم هتزّيم كنأل ؛ةدئاف هيف تناكل

 .مت ين

 :كلوقك ءةدئاف هيف نوكت دقف ءًاعيمج نيتفرعم ربخلاو أدتبملا ناك اذإ امأف

 دافتسا ىتم ههبشأ امو اذهف ءكوخأ ورمعو «مئاقلا ديزو هاَنيبن َدّمَحَمو ءانيَر هلل

 ةدئاف الو «فرعي امب هربخت كنأل ؛زجي مل ُدِفَتْسَي / نإو ناج ءةدئاف هب بطاخلا

 .كلذ يف هل

 نامزلا فرظ نوكي نأ زجي مل «ةشج ناك اذإ أدتبملا نأ ملعاو :لصف

 :ةليللا ورمع الو «ةعجلا موي ديز :لوقت ال ءكلذ يف ةدئافلا ةلقل ؛هل "اربخ

 كّقلخ ديز :تلق اذإ كنأ ناكملا فرظو ءاذه يف نامزلا فرظ نيب قرفلاو
 كلوقب دافتساف ءهدنع وأ هقلخ ديز نوك بطاخملا لبجي نأ زوجي ناك دقف

 َموي ديز :تلق تنأ اذإو ,ةنكمألا نم هريغ نود ناكملا اذه يف هتوك كفلخ

 دحأ كشي الو «ةعملا موي يف ديز هانعم نأل ؛ًائيش عماسلا دفتسي مل «ةعملا

 .(رد 5 صقن )0

 يتعي (؟)

 .هريخ نامزلا فرظ نوكي نأ زحي م «رد» قف )0

 .فصولاب هتصّصخ
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 يف نكي م اماف ءًاتيم وأ «ناك ًايح ءهيف هريغو ٌديز ناك لخد اذإ ةعملا موي نأ

 .ًاريخ نوكي نأ زجي مل «ةدئاف اذه لثم

 ثودح ةليللا :هريدقت فوذحف «لالبلا ةليللا» :مبلوق امأو :لصف

 معو «لاعتسالا ةرثكل ؛هماقُم هيلإ فاضل مقأو ءفاضملا فذُحَف «لالبلا

 ىلع َةَّلاَد ةرضاحلا َلاحلاو «لالبلا ةيؤر عقوت دنع اذه لمعتسي امنِإو ءهب بطاختا

 ًالأز وجي دقو ءثدحي نأ زوجي دق هنأل ؛ةدئاف مالكلا اذه يفو ءهانعم

 [ب /17] زوجي ناك دق يذلا لالبلا ثودح هدافأ دقف لالهلا ةليللا لاق اذإف « / ثدحي

 لبجي ال بطاحملا نأل ؛ٌرمقلا ةليللا لوقت نأ زوجي ال هنأ ىرت الأ ,ثدحمي الأ

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هفرعاف اذه

 :كلوقك ٌهّربخ نامزلا فورظ نوكت نأ زاج ةثج ريغ أدتبملا نآك اذإ امأو

 "(دق) و ءمويلا اذه يف نوكي نأ زوجي دق لانقلا نأل ؛ةعجلا موي لاتقلا

 ٠ .ةدئاف هب راّبخإلا يف تلصحف «نوكي الأ زوجي

 ؛ناكملا فورظ نم َنْيَأ نأل ؛ ؟دْيَر ىتم زوجي الو « ؟دْيَز َنْيَأ لوقتو

 .كتفرع امل ! زاجل جورخلا ىتم :تلق ولو «نامزلا فورظ نم قمو

 مَنقلاو ءأدتبم ديز نوكيف كَنَمرْكَأل هللاو ديز :لوقتو :"(لصف) مسكنا ا سل ع ا . م ةر هوا ف . دبا (0) 5
 «لوأ ًادتبم َديزف «مدنع هّيلِإ وٌررع مئاق اهوبأ دنه ٌديز» :لوقتو «هربخ هباوجو
 ريخ هدعب امو ٌألاو هل ربخ هدعب امو «ثلاث أدتبم اهوبأو ؛ناث أدتبم دنهو

 هيلإ يف ءابلاو هديز ىلإ ةعجار هدنع يف ءابلاو ءديز ٌربخ اهدعب امو ٌدنهو ءدنه

 .«(ق» يف صقن )١(

 .«ق» و «ر» ىف صقن )



 هذه ةلأسملا حصت افإو ءدنبل ءاهوبأ :كلوق يف ريضلاو بألا ىلإ ةعجار
 .ةلأسملا تلطب اهنم ةدحاو تطقس ولو «عجاورلا

 نم اّمدنع هّثيراج ةمركت ٌورمع اهوبأ ٌدنه ناركببلا ناَرْمَعلا» :لوقتو
 دنهو ءناث ناَركَبلاو ءلوَأ نارمعلا :تآدتبم ةسخ ةلأسملا هذه يفف ٠ «اهلجأ

 ًادتبماب ئدتبتف عجاور "'ةسخ نم دب الف ءسماخ ورمعو «عبار اهوبأو ءثلاث
 لعجتو «بألا ٌربخ هريخ عم هلعجتو هيلإ عجارلاو هربخ بترتف ورمع وهو هريخألا

 نيركبلا لعجتو «نيركبلا ربخ اهربخو ًادنه لعجتو ءدنبل ًاربخ هّربخو بألا
 ثنؤملا ريضو «بألل هتيراج يفو ورمعل همركت يف ءاهلاو «نيرمعلا ٌربخ اهّربخو
 .نيرمعلل اهلجأ نمو «نيركبلل اهدنعو ءدنبل بألا يف

 دنه ىلإ عجري مل هنأل ِهْرَجَي مل هدنع مئاق هوبأ ديز دْنه وّرْمَع تلق ولو
 :لوقتو ءهدنع ابيلإ متاق هوبأ :لوقت نأ ةلأسملا حيحصتو ءركذ اهربخ نم

 وّرمع هوبأ ديز :لوقتو ءكلذ ىلع اذهف «هلجأ نم هّصاخي َديز ٌمالغلا لجرلا»
 «بألا ٌربخ هٌربخو ورمعو «هربخ ورمع دعب يتلا ةلمخاف ءهدنع كتأي هُمركت نإ

 ًادتبم ديزف ءهابأ برضي هوخأ وٌرمع ٌديز :لوقتو ءديز ٌربخ هدعب امو ْبألاو
 فو ءخألا ربخ هابأ برضيو ءثلاث أدتبم هوخأو نا ًادتبم وَرْمَعَو لو

 زوجيو ورمعل «هوخأ» يفو ديزل «مابأ» يف ءابلاو ,خألا ىلإ دوعي ريمض «برضي»
 ركذ يفو .ديز ىلإ نيتعجار ناءاهلا نوكتو « «ورمع» نم الدب «هوخأ» لعجت نأ

 هيلع سقو كلذ ربدتف يناعملا جارختسا ىلع ةنوعمو ةضاير لئاسملا هذه لثم

 .ىلاعت هللا ءاش نإ

 .عجاور سمخ نم دب الف لصألا يف )١(



 ىدعتي ال يذلا لعفلا ْباَب .

 ىلع لدي ال يذلا وه هريغ ىلإ لعافلا ىدعتي ال يذلا لعفلا نأ معا

 ؛لعاف نم لعف لكل دب الو ءدنه تّسلجو ءورمع بهذو ءديز ماق :وحن لوعفم
 اذإف «لعافلا لبق ظفللا يف نوكي نأ لعفلا ةبترمو ءرضم امإو ءرهاظ امإ
 نأ نم جرخ لعفلا ىلع '"لعافلا مدقت نإو ءارهاظ لعافلا ناك / كلذك ناك

 رهظي مل ادرفم ممالا ناك ُنإف «لعقلا يف لعافلا رضأو ءظفللا يف العاف نوكي

 نينثا لعافلا ناك نإو ءديز ىلإ عجري ريم ماق يفف ءماق ٌديز .:وحن ءريض هل

 .اوماق نوديزلاو ءاماق ناديزلا :لوقتف «لعفلا يف ريضلا ربظ رثكأ وأ

 ناك اذإ ربظو ءادحاو لعافلا ناك اذإ لعفلا يف ريضلا ربظي مل انمنإو

 نأ زوجي دقو ءدحاو لعاف نم ولخي ال لعفلا نأ مولعم هنأل ؛رثكأ وأ «نينثا

 "ف كت الز قذنلا مهولا قريشلا عتاتف فاما ىأ' نيالا نم ولخت

 تقحل اثنّؤم لعافلا ناك نإو «نايبلا ىلإ هيف جاتحي يذلا (عضوملا يف ربظو
 ءتنه تماق :كلوقك ةنكاس ءات يهو ءرخأت وأ مدقت ثينأتلا ٌةمالع هلعف

 لبق لعفلا قحلت مل ًاريض تناك ول اهنأل ؛ريضب ءاتلا هذه تسيلو «تماق دنهو

 ؛لعفلا لع اَتنَّدَفقَت اذإ نيتلعافلا ريض ءاتلا هذه قحلتو :لعاقلا ركذ

 ةمال نكن بطاشا وأ لكتلل لمفلا ناك اذإف ءاهناه نادجلا :كلرتك
 :وحن ءاثنؤم وأ ناك اركذم مكتمل ةموضم نوكت ءامهريض يه ءات هتقحْلو

 . لعافلا ىلع لعفلا مدقت .نإو «ق» فق )0(

 . «ق» يف صقن (؟)
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 ةروسكمو «تّبهذو تّبرض وحن ركذملا بطاخملل ةحوتفمو «تُيهذو «تبرض

 ةعام لعفلا ناك اذإ كلذكو ءتبهذو تبرضو تق :وحن بطاخملا ثنؤمال

 لعفلا مال نكست كلذكو مْدّقو َتْدَق وحن ُهّمال نكت نيبطاخم وأ نيماكتم
 .نُبَهذو َنُمَق وحن ءاسنلا ةعامج نونل

 يتلا - فورحلا هذه نأل ؛عضاوملا هذه يف لعفلا مال ناكسإ بجو امنإو

 لقتتساف :ةكرح نم ابل دب الو ءامسأ يه - تالعافلاو نيلعافلا رئاض يه

 ادَمْيُي ال هَّنأل ؛ةماكلا نم لوألا ناكسإ ْرجَي مو «تاكرختم عّبْرَأ يلاوت

 لمفلا مال الإ َقْبَي مف ٠ ؛ةماكلا نزو ُفَرْعُي هب هنأل ؛يناثلا ناكسإ الو «نكاسب

 .كلذل نكمأَف

 ٌرئاض عمجتو ىنثت امنإو ءعمجُي الو هىَنَكُي ال لعفلا نأ معاو :لصف

 َعمجيو « (نينثال "'ناك اذإ) لعفلا ىثي نأ زاج ولو .هقحلت يتلا نيلعافلا

 دحاولا لعافلا نأل ؛دحاول ناك اذإ ("عمجيو) ىنثي نأ زاجل ةعامج نآك اذإ

 نأ اذه ىلع بجي ناكف ءارارم دحاو سنج نم يذلا لعفلا هنم رركتي ("

 نأ انماع اذه لطب اّمَلَف «مايقلا هنم رركت اذإ اوماق ديز (و"”اماق ديز) 3

 نإ كلذ فرعاف «مهلاعفأ نود «نيلعافلا رئاض ناقحلي افإ َعْمْلاو :ةينثتلا

 .هللا ءاش

 هل غيص ٍلْكِف ىلع يِنُب ام :وه ةيبرعلا كح يف لعافلا نأ ملعاو :لصف

 وأ ءايفنم وأ ءًابَجوُم لعفلا نوكي نأ نيب قرف الو « «لعَف» ةقيرط ىلع

 . «ق»و لصألا يف صقن )١(
 .«ر»و لصألا يق صقن (؟)

 . «ق» يف صقن (9)



 ءابْلُك لاوحألا هذه يف هلبق يذلا لعفلا ىلع ينبم لعافلا ّنأل ؛هنع ًاَْفَتْسُم

 عوفرم ديزف ؟َدْيَز ماق لهو ءَديَز موقيسو «ديز ماق امو ءديز ماق :لوقت

 .انركذ ام ىلع هلبق يذلا لعفلاب

 ؛  لعفلا هنع َيِفُث نإو  اعوفرم لعافلا نوكي نأ بجو امنإ هنأ معاو
 تيفن مث ديز ماق :تلق اذإ كنأ ىرت الأ ءباجيإلا دح ىلع عقي يفنلا نأل
 لِطْبُي ملف ,هدعب يذلا مسالا يف لمع يذلا لعفلا اذه ىلع يفنلا فرح تلخدأ
 كلذ فرعاف «ماهفتسالا كلذكو ؟هلوخد لبق هيلع / ناك امع هلع فرحلا

 .هللا ءاش نإ بصت

 :نيبرض ىلع لاعفألا نأ معاو :لصف

 ىّرجو ديز ماق وحن ةقيقحلا يف هلعاف نع اثيدح لعجي ام :امهدحأ
 .اذه هبشأ امو ءدنه تبهذو «سرفلا

 .ديز تام :وحن ةقيقحلا يف هلعاف ريغ نع اثيدح لعُج ام :رخآلاو

 امو لاعفألا هذبف كربلا نكَسو نَا َدَّنْشاو ءٌرعسلا صخّرو ءطئاحلا طقسو

 تيمُي لجو زع هللا نأ. ؛ةقيقحلا يف اهلعاف ريغ نع اثيدح تلعُج اههبشأ

 افإو هةربلا نكْمسُيو (”رحلا ُدِشّيو) ٌرعسلا ٌصْخْرُيو هطئاحلا طقسُيو ءاديز
 "تَلعُج امل امأل «ةقيقحلا يف اهيلعاف نكت مل نإو اهب ءامسألا هذه تعفُر
 اذه يرْجَأ  ةقيقحلا يف هلعاف نع اثيدح لعفلا نوكي اك  اهنع اثيدح

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ْبِصُت هفرعاف «كلذ "!ىرُجُم

 ءكّتوخإ اوُّماقو ءكاوخأ اماَق :لوقي نم برعلا نم نأ معاو :لصف

 .«قدو هرم يف صقن )١(

 " .تلعج افإ اهنأل «قد يف (؟)

 .ىرجما اذه ىرجأ : «ره يف الاإ

 [ب هل



 ثينأتلا ةمالع هقحلي اك عججاو ةينثتلا ةمالع لعفلا حليف كير اوج نيهذو

 ؛ 4اوُمَلَظ '”َنيِدَّلا ىوجَنلا اوٌرَمأو» :لجو زع هللا لاق ءدنه تماق :كلوق ف

 :قدزرفلا لاقو

 ةّيراقأ "طيلّسلا نْرِصعَي َناَرْوحِب هو هوبأ ”يفاَيد نكلو

  :هجوأ 'اةثالث لمحي اذبف

 هذه نوكتف َنْبَهَذ كيراوجو ءاماق كاوخأ :ريدقتلا نوكي نأ :اهدحأ

 .ءادتبالاب َّعْفَر اهدعب ىتلا ءامسألاو «ةمدقم ارابخأ لاعفألا

 .اهلبق يتلا رئاضلا نم الدب ءاممألا هذه نوكت نأ :يناثلاو

 وأ نينثال لعفلا ّنَأ ٌنْدْوَت تامالع ٌفورحلا هذه نوكت نأ :ثلاشلاو

 لعفلا نأ «دنه تماق :كلوق يف ءاتلا ْنْذْؤَت اك «ةرضضم ءامسأب تسيلو ةعاج

 .ةمالع َلعفلا َّقحْلُت الو :كاوخأ ماقو ءكتوخإ ماق :لوقت نأ رايتخالاو ءْثَدول

 .عمجلاو ةينثتلا

 نإ كلذ فرعاف اال ىلع ممم دسأو لك سخيف ران 0 اجلا

 .هللا ءاش

 .ءايبنألا ةروس نم * ةيآلا (1)

 ص ؟ ج صئاصخلاو ,586 ص ١ مسق ١ ج يفاريسلا حرش :رظناو ,588 ص اا ج هيوبيس دهأوش نم وهو )١(

 اص ” ج شيعي نباو 004 ص ؛ جاو ,455 لككاص ” جاو 588 ص ؟ ج ةنازخلاو .ى١ ص ١5 ج صصختلاو 5

 ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 50 ص هناويدو ١55 ص ١ ج عماوللا رردلاو ١٠١ صد ج عماوبلا عمهو / اص اال جاو م

 :طيلسلا .اضيأ ماشلا ندم نم :نارْؤح .ماشلاب ةيرق يهو .فايد ىلإ بوم :يفايد .ءارفع نب ورع اذه وج ؛؟

 .تاعامملا دارأ هنأل اثنؤم هب ىقأو .ثانإلا عمج ريض لعفلا قاحلإ :هيف دهاشلاو .تيزلا

 .25 417 ص ؟ ج شيعي نباو 759 55 ص ١ ج هيوبيس باتك :رظنا (5)

 .دارفإلا ىلع هرم يف (؛)
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 دحاو لوعفم ىلإ ىدعتي يذلا لعفلا باب

 لوعفم ىلع لدي يذلا وه دحاو لوعفم ىلإ ىدعتي يذلا لعفلا نأ معا

 يف لخد «لعْفُأ» ىلإ «لعف» نم هتلقن ىم ىدعتي ال يذلا لعفلا أ معاو

 ديز بَهْذَأ :لوقت مث ديز بهذ :كلوقك دحاو لوعفم ىلإ ىدعتف «بابلا اذه

 .سايقلا يف ٌدرَطُم اذبف .ًادُيز ""تققأ :لوقت مث .ديز ماق :كلذكو ءارمع
 .هللا ءاش نإ هفرعاف

 اعيمج هادعتي يذلاو لعافلا ىدعتي ال يذلا لعفلا نأ معاو :لصف

 ماق :كلوق وحن ؛لاحلاو ءردصملاو «ناكملاو ءنامزلا ىلإ يدعتلا يف ناكرتشي

 اماركإ أرع ديز مركأ :لوقت كلذكو ءآاكحاض كدنع ةعجلا موي امايق ديز

 .ًارشبتسم كفلخ ٌمويلا

 لاد وبف لعف لك نأل ؛ةعبرألا هذه ىلإ يدعتلا يف اكرتشي نأ بجو امنإو

 لاح نم دب الو ءناكم يف نوكي نأ نم دب الو ءنامزو ردصم ىلع هتغيصب

 اكرتشا ءايشألا هذه ىلع ةلالدلا يف اكرتشا اَّمَلَف ءاهيلع لعفلا كلذ لعاف نوكي

 .ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ فرعاف ءابيلإ يدعتلا يف

 .ًارمغ َدْيَر ماقأ :لصألا يف 0)

 ذل



 امهدحأ ىلع رصتقت نأ كل نيلوعفم ىلإ ىدعتي يذلا لعفلا باب

 :نيبرض ىلع لعفلا اذه نأ معا

 «ىنعملا يف لعاف نيلوعفملا دحأو «نيلوعفم ىلإ ىدعتي نأ : (”امهدحأ)

 هانعم نأ ىرت الأ ءابوث ًاررع تسبلأو ًارانيد اديز تيطعأ :كلوق وحن كلذو

 :لصألا ناك ؛كاخأ ًادْيَر َتْفَرَع هنمو « ؟ابوث ورمُع سبلو هارانيد ديز ذخأ

 .كاخأ ٌديز َفَرَع

 راص ُلَعْقأ»د ىلإ «لَعَق» نم دحاو لوعفم ىلإ ىدعتي ام تلقت نإ كلذكو

 :لوقت مث َأرْمَع ديز برض :كلوقك «نيلوعفم ىلإ ىدعتو «بابلا اذه نم

 .لاملا ادّيز تُبسكأ :لوقت مث لاملا َدّيَز بَسَك :كلذكو ءرمع ًادْيَز ترض

 ناكف ءالعاف امههدحأ سيلو نيلوعفم ىلإ ىدعتي نأ :يناثلا برضلاو
 رجلا فرح هنم فذحف ءرج فرحب اهنم يناثلا ىلإ ىدعتي نأ لصألا

 ءلاجرلا ًاديز تْرَتخا :كلوق كلذو ءهدعب ام ىلإ بصنلا لصوف .ًافافختسا

 ,لاجرلا نم اذيز ترتخا :لصألا ناك «نالف ابأ هّتينكو ءًادْيز "كاخأ ْتْيَيسو

 ىَنوُم َراَتْخاَو9 :لجو زع هللا لاق «نالف يبأب هّنينكو ديزب كاخأ ْتّيمسو
50 

 :'"”رعاشلا لوق كلذ نمو ءهموق نم يأ « 4انتاقيملالْجَر "َنيِعْبس هَمْوق

 .«ق» ف صقن )١(

 .كاخأ أديز تّْيمسو :لصألا يف (0)

 .فارعالا ةروس نم ١١6 ةيآلا ()

 ةسامملا ءارعش ءامسأ ريسفت يف جببملا :رظنا .ريغصتلاب حْيَجَس وأ نيسلا حتفب يّضلا حيجس نب لْيَمُح وه ()
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 اتبالملا ءاقللا موي اهتريخت ةرثن ةواد نْبا جسن "نم ءاَضْيبَو

 :"ارخآلا لوق ًاضيأ هنمو ءسبالملا نم يأ

 لمعلاو '"' ةجولا هيلإ دابعلا بر ةَيضحُم تشل ًابنذ هللا ٌرفغَتْسَأ
 هللا لاق يشو ريخب يأ ءًارشو ًاريخ ًاديز تدعو :هنمو «بنذ نم هللا رفغتسأ يأ

 "راّنلا» :لجو زع لاقو «ىنسحلاب يأ «ىتلسحلا "هللا َدَعَو ًالكو» :لجو زع
 .اهب دعو يأ «اوُرَفَك َنيِذّلا هللا اَهَدَعَو

 ترثع دقو .ةلوادنملا وحنلا بتك يف هب دهشتسا نم ىلع رثعأ مو .ةيبرعلا دهاوش مجعم بحاص هركذي مل )١(
 دهشتسيس رخآ تيب ةرشابم هلبقو .087ص يقوزرملل مات يبأ ةمامح ناويد حرش يف تايبأ ةينا نم ةعوطقم نم هيلع
 :وه دهاشلا اذهو .56/ص لعافلا مساب ةهبشملا تافصلا» باب يف يرهصلا هب

 اتناوسقلا ذي بْطَع ٍقنور يذو 0 هليومك احم نذل ورطتب
 ملو طقف شيعي نبا نم ةيبرعلا دهاوش مجعم بحاص هِجّرخ دقو ءبوسنم ريغ شيعي نبا يف ريخألا دهاشلا اذهو
 ءاش نإ هعضوم يف كلذ ىلع هبنأسو ؛هل ليمز عم يقوزرملل مات يبأ ةمامح حرش ققحم هنأب ادع لوهجم ىلإ هازع لب هبسني
 .ىلاعت هللا

 بصتتاو «عوردلا لمعب لغتشا نَم َلّوَأ هنأل دواد ىلإ اهبسنو أدصلا نم ةيقنلا عردلا يه :دواد نبأ جسن نم ءاضيب
 ليقو «سبلملا ةسلّتملا يه ةرثنلا عردلا :ةرْثَن .هبصنف هيلإ لصو هنم رجلا فذح دعب لعفلا نأل :لوعفملا ىلع سبالملا
 قباّسلا تيبلا يف درطمب :هلوق ىلع فطعلاب ةرورجما ءاضيبل ةفص اهنأل «ةرثن» ٌرُج امنإو «ةعساولا عردلا يه

 لك كلذ ىلإ راشأ 5 نوسمخ تايبألا هذه نأ روهشملاو ءابلئاق معيال يتلا هيوبيس تايبأ نم تيبلا اذه (؟)

 تايبألا ةروطسأ» هام تايبألا هذه لوح ًاديج أشحب باوتلا دبع ناضمر روتكدلا رشن دقو «ينزاملاو يمرجلا نم
 ةنس ليربا ءه1؟56 ةنس لوألا عيبر ؛ةدلجم ؟ج قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمج ةلجم يف وهو «هيوبيس باتك يف نيسملا

 نينامثو ةسمخ هيوبيس باتك يف تغلب تايبألا هذه نأ ثحابلا تبثأ دقو ٠١4 ةحفص ىلإ 7١ ةحفص نم م4

 قفو دقو «ةلهاب نم لجر لاقو :هيوبيس لوق يف ك رعاشلا ةليبق ىلإ تبسُن ًاتيب رشع ةسخ اهنم تيب يتئامو
 ؟ج بضتقلاو 7ص اج هيوبيس :دهاشلا جيرخت يف رظناو ؛ابيلئاق ىلإ تايبألا هذه نم ريثك ةبسن يف ثحابلا
 ؛هص ١ مسق اج يفاريسلا حرشو ؟1؟ص اج لوصألاو ١؟ةص اج وحنلا للع يف حاضيإلاو 50ص ءجو ١7ص

 ؟ج رردلاو "ص ؟ج عمبلاو ,83772ص بهذلا روذشو ؛86ص اج ةنازخلاو ها١ص هجو 77”ص الج شيعي نباو

 .59؟ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 2035؟6ص ١ج ينومثألاو 64١؟ص ا١ج حيرصتلاو 6١٠2ص

 .تيبلا يف ةياور يهو «لمعلاو لوقلا هيلإ :«ق» يف ()

 .ديدجلا ةروس نم ٠١ ةيألا (9

 جحلا ةروس نم ا" ةيآلا (5)
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 "تلك يأ :بايثلا هّندَدعو لاما هّيَوَو ءماعطلا ًاديز تلك :لوقتو
 ْمهوُنَرَو وأ ْمموُلاَك اَذإَو> :هركذ ىلاعت هللا لاق هل َتْدَدَعَو هل ُتْنَرَوَو هل
 .نورسخي مهل اونزو وأ «مهل اولاك يأ «"”َنوُرِسخُي

 ملكتي امنإو هيلع ساقّيال بابلا اذه نم رجلا فرح فذح نأ ملعاو

 ًاديز َتْرَرَم لوقتال كنأ ىرت الأ نواجَتُي الو برعلا هب تماكت اب (”هنم)
 .؟ًالام ديز نم تذخأ :ديرت ألام ًاديز تذخأ الو ؟ديزب تْرَرَم :ديرت

 0 .ديزل تلك يأ «ر» يف )0(

 .نيففطملا ةروس نم" ةيآلا )م
00 

 < .«عردو «ق» يف صقت (9)

١١١ 



 ىلع رصتقت نأ كل سيل نيلوعفم ىلإ ىدعتي يذلا لعفلا باب
 امههدحأ

 تعزن اذإ كنأ :كلذ ىلع ليلدلاو «هربخو أدتبم ىلع لخدي لعفلا اذه

 تلخو ءًاقلطنم كاخأ تننظ :كلوق كلذو ءأمات ًامالك اهتدجو اهنع لعفلا

 بلقلا ةيؤر تذرأ اذإ ءًالاع ًادّمع تيأرو ةئاق ًادنه تْبَسَحو ءًاصخاش أركب

 [ْب / 5] «بلقلا دوجو تدرأ اذإ نيرئاس كّموق تدجوو ءًايقم ًاديز تماع كلذكو

 «قلطنم كوخأ» يقبل «تننظ» تفذح ول كنأ ىرت الأ ًاهيقف ًارْشِب تعزو

 .؟ًامات ًامالك اهدعبام ناك اهتفذح اذإ اهتاوخأ كلذكو «مات مالك اذهو

 نود نيلوعفملا دحأ ىلع رّضتقُي نأ لاعفألا هذه نم ءيش يف زوجي الو

 نم اهنم دحاو لكل دبالف ربخلاو أدتبملا ىلع لخدت اهنأ :كلذ يف ةلعلاو ءرخآلا
 .بطاخمل ةدئافلا حصت اهعومجمب نآل ؛هبحاص

 ؛اهيف اهلامعإ نم دبالف نْيَلوعفملا ىلع تمدقت اذإ لاعفألا هذه نأ ملعاو

 كنآل ءكلذك كلذ ناك امنإو ءاهؤاغلإو اهلاعإ زاج ترخأت وأ ءتّطّسوت اذإو

 .اهلمْعَت نأ نم دب الف «اهيلع تدقتعا دقف كمالك لوأ يف اهَتْيَكذ اذإ

 يونت نأ زوجيف ءاهريغ ىلع كمالك َتْيِنَب دقف ترخأت وأ تطسوت اذإو
 .اهّلمْعَت الف ميدقتلا اه يونت الأ زوجيو ءاهّلمْعَتف يدقتلا اه

 ءًادرفم مسا نوكي نأ حصي لاعفألا هذه يف َيِناَّنلا لوعفملا نأ معاو :لصف

 ربخ يف انركذ اك ٌركذ اهنم لوألا ىلإ دوعي ةلمجو ءًافرظو ءلوألا لوعفملل العفو

 هوب أرْمَع تّيسحو «بهذي أديز تُبِسَحو ءاقلطنم اديز تْبسَح :لوقتف أدتبملا

 :يناوُدَعلا عبْضإلا وذ لاق هرادلا يف اركب تلخو تاق
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 "ينود هّتلخ لب هنود ينلاَخَف انّتماعن تَلاَش اننأ انب ىرزأ

 :يلذَبلا بْيَّوُذ وبأ لاقو

 لبجلاب كدعب محلا َتْيرَش ينإف "كيف لبجأ تنك ينيمعزت نإف
 عضوم يف ةلمج كيف لهجأ تنك :هلوقو «لوألا لوعفملا ينيمعزت يف ءايلاو نونلاف

 .يناثلا لوعفملا

 نيلوعفملا ركذت الو ءلعافلا ىلع َرصَتْقَت نأ لامفألا هذه عيمج يف زوجيو

 «لَخَي "'ْعَمْنَي ْنَم» برعلا لاثمأ نم لشم يفو ءتكستو ««تننظ» :كلوقك

 .هُيَلوُعفَم ُرُكَذَي لو لعاف ريض «ُلَخَي» يفف

 لاق اك ءاَنظ ْتْنَدَظ :لوقتف نْيلوعفملا رُكْذَت الو ردصلا رٌكْدَت نأ زوجيو

 .«ءؤسلا "نط ْمتْنَتَظَول :لجو زع هللا

 هيلع لعفلا ةلالدل نَدْملا َرِمَّْثَف ءًاصخاش ًاديز َهُْدَبْظ لوقت نأ وحيو

 ةراشإ «كاذ» نأل ءرخآ مسا ركذ ىلإ جاتحت الف ءكاذ تننظ لوقت نأ زوجيو

 .ردصملا ىلع راصتقالا زوجيو ءردصلا ىلإ

 دحاو مسا ريدقتب هيف تلمع امو ّنأف «متاق ًاديز ّنأ تننظ :لوقتو

 ترثعو ةلوادتتملا وحنلا بتك يف هب دهشتسا نم ىلإ دتهأ ملو «ةيبرعلا ةغللا دهاوش مجعم بحاص هركذي مل )١(

 (معن) ناسللاو مكحلاو ,١٠:؛ص ؟ج يناغألا :رظناو ؛عبصإلا يذل ةليوط ةديصق نض ؟١0٠ص دج يلاقلا يلامأ :يف هيلع

 مهتماك تقرفت اذإ :مهتماعن تلاش .هنّوهو هرّقح :هب ىرزأ .15/ص ينغملا دهاوش حرش يف ًاضرع يطويسلا هدروأو

 .ًافرظ تلخل يناثلا لوعفملا ءيجم ىلع دهاش وهو مُهْرَع بهذو

 «؛556ص بيبللا ينغمو ,5088ص ؟مسق ١ج يفاريسلا حرش :رظناو ١3ص ١ج هيوبيس دهاوش نم وهو (0)

 دهاوش مجعمو :١5ص نييلذبلا ناويدو 1؟١ص ١ج.عماوللا رردلاو .158ص ١ج عماوبلا عمهو ,58828ص هدهاوش حرشو

 .١٠7ص ةيبرعلا

 مهبياعمو سانلا رابخأ عمي نم :ىنْعَمْلاو ١٠٠ص ؟ج لاثمألا عمجو ١؟ص مالس نب مساقلا لاثمأ رظنا (0)

 .هوركملا مهيلع هسفن يف عقي

 .حتفلا ةروس نم ١١ ةيآلا ()
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 ىلإ تجتحال تننظ دعب ديز مايق تركذ ولو «ديز َمايق تننظ :هريدقت

 ربخو مسأ ىلع تلخد «نأ» نأل ءرخآ لوعفم ىلإ «نأ» عم جتحت ملو ءرخأ لوعفم
 مسا اهدعبام نأل ءاهب تفتكاف اهيلع «تننظ» تّلَخَد مث ظفللا يف نْيَروكذم
 يف دحاو مسا وهف ءديز َمايق تنئظ :تلق اذإو «كلذب ةدئافلا تلصحف ربخو

 .انيبام ىلع رخآ مسا نم دب.الف «ظفللا

 :ناينعم اهل تننظ نأ معاو :لصف

 .ُةَمَهَتلا :رخآلاو ,كشلا :امهدحأ

 تدعت ةمّتلل تناك اذإو ءانركذ 5 نيلوعفم ىلإ تدعت كشلل "تناك اذإف

 نم ةءارق اذه نمو ءًاديز تما :يأ ًاديز تننظ :كلوقك دحاو لوعفم ىلإ

 .مهتم "يأ «نينظب بئَعلا "'ىَلَع َوهاَمَو> أرق
 ىلإ ىدعتتف بلقلا دوجو :امههدحأ :نيينعم ىلع نوكت «تدجو» كلذكو

 ىدعتتف ةلاضلا نادُّجو :رخآلاو ءقلطنم هللا دبع /تدجو :كلوقك نيلوعفم
 0 َنَلاَض ديز دجو :كلوقك دحاو '"(لوعفم) ىلإ

 ,ًارئاس ًاديز ْتْسِلَع :وحن انركذام :اهدحأ :نيبجو ىلع «تُسلَع» كلذكو

 .دحاو لوعفم ىلإ ىدعت ةمهتلا ناك اذإو ...ىدعت كشلا ناك اذإف :«ق» يف ١(

 نياو ءرمُع نباو تباث نب ديزو «سابع نياو هللا دبع ةءارق «نينظب» و ريوكتلا ةروس نم 4 ةيألا (؟)
 ورم وبأو ريثك نباو .دهاجُمو ءبّدنُج نب ماشهو «ةورُعو «ريبج نباو ءزيزعلا دبع نب رمعو ؛:ةشئاعو هريبزلا
 رحبلاو :41؟ص يناعملا زاربإو ,١55ص ريسيتلاو 75ص ةسعبسلا :رظنا يديزيلاو نصيحم نبا مهقفاوو «يئاسسكلاو
 .*:+  ؟؟2؟ص ؟ج ءارفلل نآرقلا يناعمو 5658ص رشبلا ءالضف فاحتإو ,5435 55ص اج رشنلاو «؛85ص هج طيحخلا

 مهتم :نينظ لجرو ....ةنّظلا هردصمو ؛ةمبتلا هب نظت يذلا مهتما :نينظلاو ..» :«ننظ» ناسللا يف ()
 عضوملا يف ءارفلل نآرقلا يناعم رظناو «فيعضي يأ (نينظب بيغلا ىلع وه امو) :لاقيو :ءارفلا لاقو ...ءاّنظأ موق نم
 .قباسلا

 .«ق» و «ر» يف صقن )5
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 َتْفَرَع يأ ءًادُيَز َتْملَع :كلوقك دحاو ىلإ ىدعتتف تفرع ىنعمب :رخآلاو
 هللا م:وفرعتال يأ 4ْمَبَمَلعَي هللا "'بَتوُملْكَت آل» لجو رع هللا لاق 5 ءًاديز

 .مهفرعي

 :كلوقك نينثا ىلإ تدعت بلقلا ةيؤر اهب تدرأ اذإ «تيأر» كلذكو

 تيأر :كلوقك دحاو ىلإ تدعت نيعلا ةيؤر تدرأ اذإو ًاقلطنم كابأ تيأر
 .هئرصبأ يأ ًاديز

 ىلإ ىدعتي هلصأ ىلع وبف لاعفألا نم بابلا اذه يف انركذام يقابو
 اقلطنم اديز تننظ :تلق اذإف دحاو ىنعم الإ ابل ْتَسْيل اهأل ؛نيلوعفم

 اذإو ءلاحلا ىلع ّبْصَن ًاقلطنمو ءتننظب ّبْصَن َدْيَرَف ,ةمبتلا ىنعم تدرأو

 لاعفألا كلذكو ناث لوعفم قلطنمو ءُلٌوَأ لوعفم ديزف كشلا ىنعم تدرأ

 ْ .ناينعم ''(اهنم) دحاو لكل يتلا ٌرَخَأل

 ؛هربخ رادلا يفو ءأدتبم ديزف «تننظ ًاقلطنم رادلا يف ديز :لوقتو

 .نيقيلا ىلع مالكلا ىضم نأ دعب ىقأ هنأل نظلا َتْيَعلأو ءلاح ًاقلطنمو

 لاق ؟ اهطسوتل «تننظ» ىغلتف «""ةيز تننظ رادلا يف :لوقتو
 ا ءاشلا

 .لافتألا ةروس نم 7٠ ةيآلا ()

 .«ق» يف صقن ()

 .اديز تننظ رادلا يف :لصألا يف 5

 .يرقنملا نيمَللا وه ()
 ,/ج شيعي نباو 50ص ١ج يدضعلا حاضيإلاو ,”١50ص ١ج لوصألا رظناو ,١3ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو

 هدشني تيبلا اذهو» :يدادغبلا لاق مث مث ءلشفلاو مؤوللا تلخ :ةياورب ١؟؟ص اج ةنازخلا يف ًاضرع دروو 6 16ص

 ىرخأ ةديصق نم نوكي نأ الإ ةيمال ةديصقلا نإف انركذام باوصلاو ,روخلاو مؤللا تلخ زيجارألا يفو :نويوحنلا

 ىلع هيف دهاش الو «لسكلاو مؤللا َبْلَج زيجارألا يفو :ةياورب 157 55ص ةج «ناويحلا» يف ظحاجلا هركذو «ةيئار
 .125ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو .150ص اج رردلاو 00ص ١ج عمبلاو :.::ص ؟ج ينيعلا ًاضيأ رظناو ءهتياور

 ك١كك



 رولا مْوّللا تلخ زيجارألا يفو يندعوُت مؤللا َنْئاي زيجارألابأ
 نظي ًاركب ُتْبِسَح :لوقتو ءانمدقام ىلع ًاديز تننظ رادلا يف :تلق تئش نإو

 ءيناثلا لوعفملا عضوم يف هدعب امو نظيو «لوأ لوعفم ركبف ءقلطنم كنأ
 .نظي يلوعفم عضوم يف قلطنم كنأو

 لاعتسا هنم فرصت امو لوقلا لمعتسي نم '"برغلا نم نأ معاو :لصف
 اديز تننظ :لوقت ا ًاقلطنم اديز تلق :لوقيف «نيلوعفملا يف ِهُلِمْعَيَف ءنظلا

 :لوقيف ةّصاخ بطاح َمَبْفَتْسا اذإ نظلا ةلزنمب لوقلا لعجي نم مهنمو

 .؟نظتأو :؟تننظأ :ىنعم ىلع ؟ًاجراَخ ًارْمَع لوقتأو ؟ًاقلطنم ًاديز "تلق
 .اوبصني ملو اَوَكَح ؟قلطنم ديز ورمع لوقيأ :بطاخملل اولاق اذإف
 نع بطاخملا ماهفتسا َرّثَك هنأل ؛ربخلا يف اوعفرو ءباطخلا يف اوبصن انإو

 هماهفتسا رثكي لو ؟اذك لوقتأو ؟اذك يف لوقتام :هل لاقيف هداقتعاو هسفن ّنَظ

 نع هومهفتسا اذإو ءاوبصن هلوقو هنظ نع بطاختا اومهفتسا اذإف «هريغ نظ نع

 :بصنلا يف تيكلا لاقو «ةياكحلا يف لوقلا ىلإ اوعجر هريغ نظ

 .5ص اج هيوبيس رظنأ ءملس ونب مه )١(

 ًايكحم اهدعبام نوكي نأ هدنع ابلصأ امنإ األ تننظك (تلق) لعجي مو...» :!"ص اج هيوبيس باتك يف (0)

 ىلعو «لوقتأ» ةغيص ىلع نظلا ىنعب لوقلا لامعتسا رصقي هيوبيس نأ يأ ءاذه نم رثكأب (تنئظ) باب يف لخدت ملف
 :509/ص ١مسق اج هحرش يف لاق ثيح يفاريسلل عبتمو ؛هيوبيسل فلاخم يضاملا ةغيصب «تلقأ» :هلوقب يريصلاف كلذ

 ىنعم ىلع اقلطنم اديز لوقتأو ءًاقلطنم اديز تلقأ :لوقنف ةصاخ بطاخلا مهفتسا اذإ نظلا ةلزن هلعجي نم مهيفو»

 ...» :10/ص اج عمبلا يف يطويسلا لاقو .,*ص ا/ج شيعي نبا رظناو «اقلطنم اديز نظنأو ءاقلطنم اديز تنئظأ

 «تلق» يفاريسلا هب ىوسو ..» :"15ص ١ج حيرصتلا يفو عراضملا طورشب يضاملا لامعإ زاوج ىلإ يفاريسلا بهذو

 يأر كلذك نابصلا لقنو «بطاحملا ءات ىلإ دنسملا يضاملا لامعإ اهلوق ىلع زوجيف لق يفوكلا هب ىوسو ءباطخلاب
 يفاريسلا نيب ةذماتلا ةقالع دوجو نم هيلإ تبهذام يوقي امم اذهو .؛ "ص ١ج ينومثألا ىلع هتيشاح يف يفاريسلا

 .يرمصلاو
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 ”؟اتيلهاجتُم أ كيبأ ٌرْيَعَل يَوْل ين لوقت الاتخأ

 .؟نظت ًالاَبُجَأ :ىنعمب

 :""(يموزخلا) ةعيبر يبأ نب رمع لاقو

 ا” ؟اشكمحت 2 رادلا لوقت م دغ دعب َنودف ليح لا اَكأ
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 .«تسبصن 0 تعفر تئش ناو» : هيوبيس لاق

 نظتأ بهذم يف هلعجت ملو «ماهفتسالا يف لوقلا دعب تّيكح تش نإ ينعي

 فرعاف رشكألا بهذم ةياكحلا نأل «ةياكحلا ىلع قلطنم ديز :لوقتأ :تلقف

 .ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ

 )١( ص ؟ مسق ١ج يفاريسلا حرشو 45ص ؟ج بضتقملا :رظناو 7ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو 2712١

 حيرصتلاو ١2315ص ا١ج رردلاو 307/ص اج عمبلاو ::55ص ؟١ج ينيعلاو .""ص ؛جو ؛؛55ص اج ةنازخلاو ج١

 .تايمثابلا يف هيلع رثعأ لو .586ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو :5ص ١ج ينوهشألاو 55ص

 .«ق» يف صقن ()
 ١ج يفاريسلا حرشو 6١ص لملاو 74ص ١ج بضتقملا رظناو ,235ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو (5)

 66ص :هناويدو (لحر) ناسللاو ,555ص ١ج حيرصتلاو «5 5ص ؟ج ينيعلاو «2535ص اج ةنازخلاو 70ص ؟مسق

 .بلقلا داقتعا دارأ هنأل اهانعب اهنأل «نظت» لمع «لوقت» لامعإ هيف دهاشلاو .ه1/58 توريبب رشنلا راد عبط

 .515"ص اج باتكلا رظنا (8)

 «تبصن امب تعفر تئش نإو» هلوق يف هيوبيس طلغ :ناثع وبأ لاق» :١51ص ؟مسق ١ج يفاريسلا حرش يف (5)

 اذإو «ءادتبالاب عوفرم ديزف ءقلطنم َدْيَر :تلُق اذإ كنأ :ناثع وبأ ديري «لعفلا لامعاي بصنلاو «ةياكحلاب عفرلا نأل

 لو «هيوبيس نود وه نم ىلع بهذيال اذه نإ :هيوبيس نع بيجما لاقف «لعفلاب بوصنم وهف ًاقلطنم اديز لوقتأ :تلق
 ديز :لوقت 5 لماعلا ركذل ضرعي مو «تبصن يذلا عضوملا يف تعفر ْتكش نإو دارأ انإ «ىزغملا اذه هيوبيس ْرْفَي
 :ىلاعت لاق اك ,ةدئاز ءابلاو ءتبصنام تعفر تّدش نإو :ىنعملا نوكي نأ زوجي دقو «ةرصبلا يف :ديرت افإو .ةرصبلاب

 .(نهدلاب تبنت)
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 [ب/١0] نيلوعفم ةثالث ىلإ ىدعتي يذلا لعفلا باب

 «تدَحو «ترَّبخأو «ترّبَخو «ْتْأَنَأَو تأمن «تيّرأو تْنَلْع *لخأ :وهو

 :نيبرض ىلع "'(لاعفألا) هذهو

 نم امهدحأ ىلع هيف راصتقالا زوجيال نيلوعفم ىلإ ًايدعتم ناكام :امهدحأ

 .بابلا اذه ىلإ َلَقْنيَف اذه لبق يذلا بابلا يف ىتلا لاعفألا

 ىلإ «لَعَف» نم هلقنتف ةزمه يثالثلا لعفلا لوأ يف لخدت نأ :لقتلا ىنعمو

 وحن ءدحأو لوعفم ىلإ ىدعت «لعفأ» ىلإ ىدعتيال ام ءلقف» تاق تلقن ثان ««لعفأ"

 ىلإ ىدعت «ءلقنلا اذه دحأو لوعفم ىلإ ىدعتي امم «لعف» تلقن تلقن نإو

 دق نابرضلا ناذهو ءارمع ًاديز َتْبَرْصْأ :لوقت مث 3 ءأرع ديز برض :وحن «نينثا

 .امدقت

 :امهو اذه لبق يذلا بابلا نم القث نيلعف يف كلذو :بابلا اذه يف ركذن يذلا

 :ًاقلطنم هابأ ًارشب تْيَدأو ,كاخأ ًارع ًاديز َتْمَلْمَأ :لوقت :««ىأر»و ملَع

 اهتلقن امل ًاقلطتم هابأ د ٌرْشب ىَأَرَو ءكاخأ ًاريع ٌديز مَع :لصألا ناكو

 سايقلا ىلع ًالوعفم ًالعاف ناك يذلا ريصي نأ بجو ابلوأ يف ةزمبلا لاخداي

 .هانركذ يذلا

 .«ق»و «ر» يف صقن )١(
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 يقاب لقتنيو نيلعفلا "'نيذه ىلع سايقلا "يجي "نشفخألا ناكو
 ارمع اديز َتْنَنْظَُأ :لوقيف اذه لبق يذلا بابلا يف ةروكذملا ةعبسلا لاعفألا

 ديز متزو ءاقلطنم ارمع ّديز ّنَظ :لصألا ناكو ءارئاس هاخأ هّتْمَعْرَأو ءًاقلطنم
 .ًارئاس هاخأ

 .تيَرأو «تْمَلْعَأ :وهو برعلا هتلاقام زواجتيال نييوحنلا نم هريغو
 دعب يتلا ةسمخلا لامفألا يبف لاعقألا هذه يَبرض نم يناثلا برضلا امأف

 "(ايقم) أرْمَع اديز ٌتْرَبْحَأو كاخأ ارث ًاديز ْتأَبْنأ :لوقت ُتْيَرأو حلم
 مسا مشا ري

 هللا دبع ابأ تأَبْنأو ءارئاس ًادّمَحَم ًارْثِب تْكَتَحو ءًابهاَذ هابأ كاَحَأ تْدَدَحو
 2 م 6

 .ةمقم ادنه

 ءديز نع تربخأ :لصألا ناكو عب ىدعتت نأ لاعفألا هزه يف ريدقتلاو

 ق اثانمدقام ىلع اهدعبام بصنو «نع» فذحف هنع تثّدحو هنع تَأَنَنَو

 .رجلا فرح فذح
 بابلا يف يناثلا لوعفملا ةلزن بابلا اذه يف ثلاثلا لوعفملا نأ معاو

 انهاه وبف ةلمجو ءفرظو «لعفو ؛مسأ نم كلذ يف زاجام عيمجف ءهلبق يذلا

 «قلطنم هوبأ هاخأ ادمح َتْيَرَأَو ؛موقي ارشب اديز َتْمَلْعَأ :لوقت مث ءكلذك

 :يرّكْشيِلا ةَرَلَح نب ثراحلا لاقو رادلا يف ادم اركب َتأَبْنأو

 نود شفخألا ركذ اذإ ثيدحلا هيلإ فرصنيو ءطسوألا شفخألا وهو ةدعسم نب ديعس نسحلا وبأ وه )١(
 هوحنلا يف طسوألا» :اهنم ,هل نومجرتملا اهركذ بتك ةدع هل «هيوبيس باحصأ قذحأ وهو» :قاريسلا هنع لاق ءفصو

 ةبيتق نبال فراعملا :رظنا «نيتئامو ةرشع ةسمخ ةنس ليقو «نيتئامو نيرشعو ىدحإ ةنس ىفوت ««نآرقلا يناعم ريسفت» و

 .17؟ص اج نايعألا تايفوو 76ص تسربفلاو "؟ص نييرصبلا نييوحنلا رابخأو 774 - 771/ض

 )١( .سايقلا يرجي :«ق» يف 1

 عهص ؟ج ينومثألا ىلع نابصلاو 31 - 20ص الج شيعي نباو 147ص ؟ج ةيفاكلا ىلع يضرلا :رظنا (0)

 151 350ص ينيزلا هط روتكدلل وحنلا يف هرثأر شفخألا نسحلا وبأ» :ًاضيأ رظناو

 .«ق» يف صقن (8)

 .قبس اهف ةرصبتلا نم ١٠ص رظنا (5)



 ا”ءالعلا انيلع هل هوَمْيَْسَح نقف نولأ ف تام ٌمعَنَمْوَأ
 5 ع ع 57 .

 َمَنُي م ايف لعافلا َماَقُم ميقأ دقو «لوألا لوعفملا وُمَتْثَدَح» يف نيبطاخلا ريضف

 عضوم يف ةلمج ءالعلا انيلع هلو ءيناثلا لوعفملا هدعب ىتلا ءاهلاو ءهلعاف

 ٠ .ثلاثلا لوعفللا

 يف لعافلا ةلزنمب هنأل ءلوألا لوعفملا ىلع بابلا اذه يف رصتقت نأ زوجيو

 هّتماعأ يذلاام ركذت الو ههّنْيَرَأو ءاديز َتْيَلْعَأ :لوقتف ؛هلبق يذلا بابلا

 [ا 701 .("هّتْيَطْعَأ يذلام ركذت الو ءأديز ْتْيَطْعَأ لوقت ا ') هّتيرأو

 يف ناك اذإ نيريخألا نيلوعفملاب يتأتو لوألا لوعفملا فذحت نأ زوجيو
 :لوقتف ءثلاثلا وأ يناثلا وه فوذحملا نأ مّموتُي ٍلو هيلع ليلد مالكلا

 الو ءامههرد تيطعأ :لوقت !؟ .هّبماعأ يذلا نم ركذت الو ءاجراخ ارشب تماعأ

 .هتيطعأ يذلا نم ركذت

 لوعفملا ّنأل ءيناثلاو لوألاب يتأتو ثلاثلا لوعفملا فذحت نأ زوجي الو

 لبق يذلا بايلا يف انركذ 5 اهنم دب الف «يناثلا لوعفملا نع ربخ ثلاثلا

 .اذه

 :ناهجو هيفف ويلا ًابْوَن ارْمَع َدْيَر َقَرَس :تلق اذإ كنأ معاو :لصف

 هنآل ءاديز لاجرلا ترتخا باب نم نوكيف ءًافرظ هلعجت نأ زوجيو «بابلا

 )١( 50ص الج شيعي نبا :رظناو ,”5ص ؟مسق ١ج هيوبيس باتك حرش يف يفاريسلا دهاوش نم وهو 37

 مجعمو ءثفظص ؟١ج ينومثألا ىلع نابصلاو 23114 ١ص اج عماوللا رردلاو ء1هؤص اج عمبلاو 2110ص ؟ج ينيعلاو

 .5”7"ص ةيرعلا دهاوش

 رد يف صقن (؟5-5)
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 بّصنتو رجلا فرح ٌفذحت مث ءابوث ورمع نم َديز قرت :هريدقت ''(نوكي)

 ا فورظلا ىلإ لعفلا يّدعَت نأ وه مالكلا ةعس ىلع لوعفم انلوق ىنعمو

 لك نأ كلذو رجلا فرح "(فذح) ريدقت ريغ نم ءاممألا رئاس ىلإ هيدَمُن

 .«يف» ب ردقم وبف فرظ

 كفلخ ورمع ماق وأ (اذك ةليل راس "'وأ) ةعمجلا َموي ديز راس تلق اذإف

 نم «يف» فدحتن نأ زوجيف «ءكفلخ ف ماقو ةعمجلا موي يف راس :هريدقتف

 را فْرَح هنم ْفَْذحُي يذلا لوعفملاب هّبَشُيو ءريدقتلا

 َمويلا :هريدقتف فرظ هنأ ىلع هترضأو .هذه كتلأسم يف مويلا تمدق اذإف

 :يلالبلا روث نب ُدْيَمُح لاق ؟ ابوث ارمع ديز

 "'ةئارخلا ماَنَتْساَو ىهاودلا اهاَرَم ةعاس ليّللا نم ءانثأب تماقو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ فورظلا باب يف مَكْحُي اذهو «ةيهاد لك ابيف ىرس يأ

 ”(نيلوعفم) ةثالث ىلإ تيطعأ يَدَمّتف ءارانيد ًارْكَع هّتْيْطْعَأ مويلا :لوقتو

 .ةعّسلا ىلع ًالوعفم هتلعج يذلا مويلا ريض اهدحأ

 .«ق» يف صقن )١(

 اذك ةليل ّديز راس وأ : (ق) يفو (ر) نم طقاس نيترصاحلا نيبام (5)

 يف هتدجوو «ةلوادتملا وحنلا بتك يف هب دهشتسا نم ىلإ دتهأ لو :ةيبرعلا دهاوش مجعم بحاص هركذي ل (5)

 «ةديرخلاو ,ةديرخ عمج دئارخلاو ,دئارخلا مان يأ مان ىنعمب :مانتسا ."١ص روث نب ديمح ناويد :رظناو (مون) ناسللا

 ءتوصلا ةضفاخلا ؛:توكسلا ةليوطلا هيلا يه :ليقو طق سم مل يتلا ركبلا :ءانلا نم دوّرَخلاو .ديرخلاو

 .(درخ) ناسللا رظنا .ِْنْعَت مو راصعإلا تزواج دق ءةرتتسملا «ةرفحخلا
 .ةرصبتلا نم يتأي اهف 5ص رظنا (5)
 قد و “«ر» يف صقن (05)
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 ةثالث ىلإ ىدعتي يذلا ّلمفلا يدعي نأ زيجيال نم '"نييوحنلا نمو
 «نيلوعفم ةعبرأ ىلإ ًايدعتم ريصي هنأل «مالكلا ةعس ىلع فرظلا ىلإ نيلوعفم

 ةثالث ىلإ يدعتلا يف لعفلا ىبتنا اذإو «نيلوعفم ةعبرأ ىلإ ىدعتي لُعف سيلو
 فرظو «ناكملاو «نامزلا فرظو ءردصلا ىلإ اهدعب ىدعتي نأ زاج نيلوعفم
 :كلوقك نيلوعفم ةينامث ىلإ ًايدعتم اذه ىلع لعفلا ريصيف ءهل لوعفملاو لاخلا
 هّرِش ”راذح اكحاض كتدنع ةَممُجلا موي ًامآلغإ ًاقلطنم ًارْمَع ادّيز َتَْلْغَأ
 .ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ فرعاف

 .8ص الج شيعي نبأ رظنأ )١(

 .هرش ةفاخم «ر» يف )ل

 ١552- 



 هلعاف ّمَنّي ملام ُباَب

 ىلع ينبي هنأ يف لعافلا ىرْجَم يرجي هلعاف مسي مل يذلا لوحاملا نأ ملعا

 ةقيرط ىلع هل غيص لْمِف ىلع لعافلا ىنبُي اك «لعف» ةقيرط ىلع هل َعيِص لثف

 «لعافلا نع اثيدح لعجُي اك ءهنع اثيدح ("لعفلا) َّلَمِجُي هنأ ("يف) و «لعَف»

 يف كلذ ناك اك اهيلع توكسلا نسحيو ةدئافلا هلعفبو هب حصت هنأ يفو

 .لعافلا

 ""دقّتي مل هلعاف مسي ملام ىلإ هتلقت اذإف دحاو ىلإ ىدعتي / ناك لعف لكو 2 [ير
 لعفلا تعض لعافلا مست "0 نإف ءًارْمَع ديز َبَرَغ :هلعاف يمس ايف كلوقك
 :لوقتف «لعافلا َماَقُم هب لوعفملا تقأو ءلعافلا تْفَّدَحو « «لعف» ءانب ىلع

 دق يذلا ريغ لوعفم ىلع لدي ال هنأل ؛رخآ لوعفم ىلإ ىدعتي الف قرع بره

 .لعافلا َماَقُّم يق

 هلعاف ّمَني ملام ىلإ هلعاف ّيّمس اهف نينثا ىلإ ىدعتي ناك ام تلقت نإف

 .ابوث ٌركب يسكو ءامهرد َديز يطغُأ :لوقت دحاو ىلإ ىدعَت

 ا”'نينثا ىلإ ىدعت هلعاف َمَسُي ْمَل اَمل ِهّنْعص اذإ ةثالث ىلإ ىدعتي ام كلذكو

 نم مدقت ام سكع اذهو «(نالف ابأ "كاَحأ َتْبْبَو) :كاخأ ًارْمَع ديز َملْعَأ :كلوقك

 .دحاو ىلإ ىدعت «ر» يف )0(

 . 2ق» يف صقن (1)
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 بابلا اذه يفو ءادحاو ادحاو ُديِزَت كلذ يف ٌُنأل ؛ «لعفأ» ىلإ «لعف» لقت

 .ادحاو ادحاو صقنت

 ,ناكملاو ءنامزلا ىلإ ىدعتي هّلعاف ّمَمُي ل يذلا لعفلا اذه نأ ملعاو

 :لوقتف هّلعاف يمس يذلا لعفلا ىدعتي اك ءهل لوعفملاو ؛لاحلاو .رذصملاو

 .هّرِش ةفاخم اكحاض كقلخ ةعئملا موي ًابرض ٌديز برص

 لوعفملا الو ءلاحلا بابلا اذه يف لعافلا ماقُم َماقي نأ زوجي ال هنأ ملعاو

 ,ةركن الإ نوكت ال اهنأل ءلعافلا ماقُم ماقي نأ زجي مل افنإف :لاحلا امأ

 .لعافلا ماقُم ّماقي نأ زجي ل كلذلف ؛ةفرعم رضملاو رضي دق لعافلاو

 ةفاحمل تئج :كلوقك ماللاب لمعتسي نأ هلصأ ناكف :هل لوعفملا امأف

 َماقُم تَيَقَأ ولف ءاهنم فذُح ام ىلع لدت ٌةفاحملاو :ماللا تفذح مث ثلا

 .فوذحلا ىلع اهتلالد تلّطَب لعافلا

 هلعاف ّمَسُي ملام ىلإ اهُدر '"نييرصبلا دنع زوجي الف « كاخأ ٌديز ناك » امو

 نم أدتبمال دب ال هنأ اًنّركذ دقو ربخلاو أدتبملا يف لمعت ناك نأ كلذ يف ةلعلاو

 وهو  عوفرملا اهبمسا فذحن نأ بجول هلعاف مسي ملام ىلإ «ناك» اَنْدَدَر ولف .ربخلا

 اهّدر زجي مل كلذلف ؛رخألا نم اهنم دحاو لكل دب الو زبخلا يقْبُنو «  أدتبملا

 .هلعاف مسي ملام ىلإ

 .يئاسكلاو نويفوكلاو يفاريسلاو هيوبيس بهذف ...» 50١: ص :برضلا ففاشترا يف نايح وبأ لاق )١(

 نئاك وبف هباتك يف لاقف هيوبيس امأف . هراتخن يذلا وهو عنملا ىلإ يسرافلا بهذو كلذ زاوج ىلإ ماشهو ءءارفلاو
 ءةمانلا «ناك» نم هنإ : «نوكم» هيوبيس لوق ٠ ملعألاو يسرافلا لوأتو «فوذحلا ماقم موقي يذلا ام نيبي مو «نوكمو

 هنم لمعتسيو ءفرصتم لعف اهنأ هيوبيس دصق اغإو .هب ملكتي ال ةصقانلا نم «نوكم» :فورخ نباو رهاط نبا لاقو
 ةصقانلا نآك ءانب نم عنملا نييرصبلا بهذم نأ ىلع يريصلا صن دقو «عنام عنم نإ الإ لاعفألا نم لمعتسي الام

 . «نييفوكلل بسنت كلذ ةزاجإو «لوعفملل
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 ىلإ دري نأ زوجي ال لوعفم ىلإ لعافلا ةيمست يف ىدعتي ال يذلا لعفلاو

 ٌفَدْحُي اف هلعاف مسي مام نأل ؛ورمع سلجو ءديز ماق هلوق وحن هلعاف مسي ملام

 ماقَم َموقي لوعفم لعفلا اذه يف سيلو «لوعفمال لعفلا غاصيو هنم َلعافلا

 :ىثعألا لوق امأف ,هلعاف مسي ملام ىلإ دري نأ رجي م كلذلف «لعافلا

 مجعأو حيصف نم انّْيلإ اوُباَنو معمج لبقأ سانلا تيأر انو

 '"ميْؤَم دنع ةبوصنم ةيار ىلإ انقلابو فويسلاب اّيلع مِقو
 اّمإو « «ىَلَع» ام ءرجلا فرحب هّلعاف َّىّمس ايف ايدعتم ناك اذه َنإف

 .ةلعاف َّمَسُي ملام ىلإ هّدر كلذلف « «ءابلا»

 مسي مل ام ىلإ اذه تددر اذإف «لبجلا ىلع ديز ماق :كلوقكف «ىلع» اَنأَ

 ٍرْيغ# :ىلاعت هلوقك ءديز ىلع بِضُع :لوقت ا؟ ؛لبجلا ىلع مق :تلق هلعاف

 ريغب ىدعتي ال بضغو «مهيلع بضغ نيذلا ريغ :هريدقتو «ميَلَع "بوّضْْلا

 .رجلا فرح ريغب ىدعتي ال ماق كلذكو . / رجلا فرح [1/]

 هتمقأو ديز ماق :لوقت «ةزمبلا ةلزنمب لاعفألا ةيدعت يف اهناف ءابلا امأو

 :لجو زع هللا لاق اك هب َتْبَهَدو هّنيهذَأو ديز بهَذو ءهب ْتْمّق :لوقت اك
 مهععس "بهذأل قعمب وهو «"'يراَصبَأو مهعمسب مسي َبَهَذْل هللا ءاش ولَو#

 نم ناتيبلاو «ةلوادتملا وحنلا بتك يف هب دهشتسا نم ىلإ دتهأ مو «ةيبرعلا دهاوش مجعم بحاص هركذي مل (0)

 - :اذكه ناويدلا يف اهتيارو «45 ص هناويد يف ىثعألل ةديصق

 مجعأو حيصف نم انيلإ اوباثو اولبقأ رْثلل سسللا تيأرافهف

 ميوم دلع ةعوفرم ةياغ ىلإ انقلابو طايلاب اسنيلع حيصو

 قلطنملا :حيصفلاو . «باهذ دعب عجر :انابوثو ابوث بوثي لجرلا باث» : (بوث) ناللا يفو ءاوعجر :اوباث

 :مسوملاو .مالكلا ىلع ردقي ال نم لكو ...سرخألا :مجعألاو ؛هئيدر نم مالكلا ديج فرعي يذلا لوقلا يف ناللا

 . «ىنم مسموم هنمو «مسوم وه ريثك سانلل عمج لك» :تيكسلا نبا لاق» : (مسوم) ناسللا يفو ءريثكلا عما

 .ةحتافلا ةروس نم ا/ ةيألا (0)

 .ةرقبلا ةروس نم ٠١ ةيآلا (9)

 .1؟ ص ١ ج جاجزلل هبارعإو نآرقلا يناعم :رظنا (4)
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 ٌلعفلا اذه راص لثفلا يدعت يف ةزمبلا ةلزنمب ءابلا تناك اَّمَلَف مُهَراَصْبَأ

 5 رمعب بهّذو ءديزب مق :اذه ىلع زوجيف «ءابلا هب تقّلعت ام ىلإ ايدعتم

 .ورمع بهذأو «ديز مق :لوقت

 ماق يف ءابلا ريدقت ىلع هّلعاف ّيّمس ايف تيبلا يف يذلا لعفلا ةيدعتو .

 َدُر كلذلف ِءَدَعَتُم اذبف فويسلا انيلع ٌموقلا َماَقَأ ىنعب فويسلاب انيلع موقلا

 :هجوأ ةثالث هيفو «هّلعاف مسي ملام ىلإ

 .عقر عضوم ف «انيلع» نوكي نأ :يناثلاو

 5 هيلع لدي لعفلا نأل ؛عفر عضوم يف ردصملا نوكي نأ :ثلاشلاو

 .ةثالثلا ُةَّجوألا هيف زوجتف «ةعملا موي ديزي ريس :لوقت

 َعاَصُي نأ زوجي ال هناف لوعفم ىلإ هّلعاف يمس امف لعفلا ّدعتي مل اذإ امأف

 يمس لثف َلُك ّنأل ؛كلذ يف ةدئاف ال هنأل ؛هلعاف ّمَُّي ملام ظفل ىلع ٌردصملا

 لعافلا ماقُم ردصملا ماقي امنإو ؛هردصم ىلع لاد وهف هلعاف مسي ْمَل وأ هلعاف

 «فرظلاو ٌردصملا ّنأل ؛رجلا فرحب لعفلا هيلإ ىدعت يذلا مثالا لفش اذإ

 هب لوعفم اهعم نكي مل اذإ لعافلا ماقم اهتماقإ يف ىواستت رجلا فورحو

 تبصنو نيمويلأ تعفر تئش نإو ءَنْيَمْوَي ناخسرف ٍدْيِزِب ريس :لوقت ؛حيحص

 هّلعاف ّمَسُي مل امب عفر عضوم يف ديزب تلعجو ءاهتبصن تكش نإو «نيخسرفلا
 .لعافلا عضوم ('"يف) ّردصملا َتْرَدَقو اَبْلُك اهتبصن تش نإو

 وهف بْأَقلا ةيؤر نم هَتْرَدَق نإف «نيتليل َنْبا لالملا ًاديز ٌورَْع ىَرأ :لوقتو
 اهّدحأ َتْعَفَر لعافلا ّمَسُي مل اذإف «نيلوعفم ةثالث ىلإ ىذعتي ام باب نم

 )١( «ر» يف صقن .
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 لوعفملا لالبلاو ءهّلعاف مسي مام منا ديز» نوكيف نيبوصنم نينثالا تكرتو

 ."يناثلا لوعفملا نيتليل َنّياو ءاذه يف لوألا

 :كلوقك نيلوعفم ىلإ لعافلا ةيمست يف ىّدعت نيعلا ةيؤر نم هَتْرَدَق نإو

 تريصف ةزمهلاب ِهَنْيَدَع مث ءًادلاخ ٌوِرْمَع ىأر :هّلصأ ناكو ادلاخ ًارْمَع ٌدْيَر ىَرَأ

 .ًالوعفم  لعاف وهو - ارمع

 ديزف «نيتليل َنْبا لالبلا َديِز ير :تلق هّلعاف مسي ام ىلإ اذه تددر اذإف

 ملاح نيتليل نباو هلعاف مسي لا ملوعفملالبلاو«" 'هلعاف مسي م [امأ”'مسا]

 .نّيعلا ةَيُؤُر نم ءاسلاج هللا دبع تيأر 0

 ملام مس 7 0 طخ هلا "0 نوكيف «نيبوث نيمهرد هوخأ ٍطْعُمل هْحْلا بلُس :

 ريدقت يف هنأل؛ «ىَطُْمْلا»د ف هّلعاف < م ملام مس | هوخأو 2 0 يف هّلعاف مسي

 «بلّس» لوعفم «نيبؤت»و ىَطْعُمْلا لوعفم نيمهرد ( او) هوخأ يطغأ يذلا

 يف هّلعاف م م ١” |هلعجت نأ ىلع نيبوثلاو نيمهردلا عفرت .نأ زوجيو

 نإو «نابوث "”نامههرد / هاخأ ىَطْمْلا بلس :لوقتف «جألا» بصنتو «نيلعفلا [ب / ]١

 .ريسفتلا نم ىضم ام ىلع رخآلا تْيصنو (ّهَدَحَأ َتْمَفَر تئش

 )١( ص يف يبتني « هر» يف طقس أدبي انه 1564.

 هل ًاضيأ يتأيسو ليلق لبق ريظن هل قبس دقو مالكلا ميل هتفضأو خسنلا عيمج نم طقاس نيترصاحلا نيب ام (5)
 .لعاف بئان هنأ هلعاف مسي ملام مسأ :هلوقب دارملاو ابيرق ريظن

 .هلعاف مسي مل لوعفم لالبلاو هلعاف مسي مل لوعفم ديزف : «ق» يف (0)

 .نوكي ا :لصألا يف (9

 . «نوكي» :لصألا يف (5)

 . «ق» يف صقن (5)
 .لصألا يف صقن (9

 .نيمهرد «ق» يف (0)
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 نيبوثلاو نيمهردلا تْفرل «نابوث ناهرد هيخأب ىَطْحْلاِب بلس :تلق ولو
 .ءابلاب نْيِلوَألا نّيقسالا تْلَعَش كنأل ؛هّلعاف مي لام ىلع اعيمج

 لوعفم «ةٌئاق» و «نظب» َعفَر كّئاماغف ؛مهراوج ةُئاق كناماغ ّنْظ :لوقتو

 .مهراوج تامئاق كئاماغ ّنّظ :تلق ولو « 6ةُئاق» ب عفر «مهراوج» و «نْظ»

 .زاج ءادتبالاب عفر مهراوجو ءمدقم ربخ هنأ ىلع «تامئاق» تعفرف

 ملْغَأب مْفَر هللا دبع» «ئاق هّمالَُغ سانلا ٌريخ هابأ هللا دبع ملْعَأ :لوقتو

 يف ٌرَبخو ًادتبم «متاق همالغ»و بالل ةفص «سانلا ٌريخ» و لَو لوعفم «هابأ» و

 .يناثلا لوعفملا عضوم

 ثونظم هوبأ ادم اناظ ورع بحاص ًاديز هّمالغ كوخأ َءىبْنَأ :لوقتو

 هنم لدب ءاديز» و لأ لوعفم هتالغ» و ب فَ هكوخأ» ف ديز ابأ ارع
 ادمجو « عونأل يناثلا لوعفملا ءاناظ» و هل ةفص «ورمع بحاص» و نايب فطع وأ

 ل يناثلا لوعفملا عضوم يف ربخو أدتبم «ثونظم هوبأو» «ناظلل َلّوَأ لوعفم
 اريعو .هلعاف مسي (''0) امل لعافلا ماقم ماق ريض «نونظم» يفو « «ثئاظ»

 .ةفص وأ «ورمع» نم لدب «ديز ابأ» و « «نونظم» لوعفم

 ةقلطنم هاخأ َنافظلا هللا دْبَع ابأ ديز ("”ٌناَبْسُح) بِسُح :لوقتو

 .ًالطاب كراد يف ًارع ناظ هوبأ هتيراج

 لعاف هيز»و .هلعاف "مني مل ةنأل ؛؟بسُحب َعْفَروهو ردصم ٌنابسحف

 .نابسحل ُلَوَأ لوعفم هللا دبع اَبأو ءظفللا يف رورجم وهو ىنعملا يف « «نابسحلا»

 ١ (ق) يف صقن (0)

 . لصألا يف صقن (؟)
 .هلعاف مسي مل ام لوعفم هنأل : «ق» يف (9)
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 لوعفملا «ةقلطنم» و «ناظلل َلّوُأ لوعفم ٌهوخأو هللا دبع يبأل ٌةفص ٌُئاظلاو

 لوعفملا عضوم يف ربخو أدتبم «ناظ هوبأ» و ةقلطنم ٌعْفَر «هتيراج» و هل يناثلا

 هل يناثلا لوعفلا «كراد يف» و ٌناظل ُلَوُأ ٌلوعفم «أرْثَع» و ردصمال يناثلا

 اذه ىلعف ,"”(ًالطاب) كلوق بسُح لوقت ؟ «بسُح» لوعفم الطاب» : :كلوقو

 .لَجو رع هللا ءاش نإ سقف

 سمس ال
 غطك0ا0ا0

 )١( «ق» يف صقن .



 ا"”فّطَعلا ُباَب
 فلألا ةروسكم اّمِإو أو منو ءءافلاو ءواولا :ةرشع فطعلا فورح

 .الو «ةفيفخلا نكلو «لّبو ءىّتحَو ؛ماهفتسالا يف أو «ةرركم

 :بارعإلا نم لوألا هيف لخد اهف يناثلا َكّرَشَت فورحلا هذه نأ معا

 ظ .اهيناعم فلتختو

 «بيترت ريغ نم ةفلتخلا ءامسألا يف نيئيشلا نيب عمجلا اهاَنْعَم :واولاف

 ةقفتملا ءامسألا يف ةينثتلا ةلزنمب ةفلتخملا ءامثألا يف األ ؛كلذك تناك انإو

 ناديزلا ماق :لوقت تنكو واولا ىلإ جتحت مل اقفتا ولف ءورمتو ديز ماق :كلوقك

 تناك اَمَلَف ٌقرَمَعو ٌورِمَع بهذ الو ءديزو دير ماق لوقت الو «نارُمَعلا بهذو

 ًاضيأ َبَتَرَت الأ بجو ءانركذ ايف اهارجم يرجت واولا تناكو «بترُت ال ةينثتلا
 ادّجَس "بالا اوُلَخْداَو> : «ةرقبلا» يف ةدحاو ةصق يف لجو زع هللا لاق
 اذهو « "'4باَبلا اوُلَخْداو ةطح اوُلوُقو> «فارعألا» يف لاقو « «ةّطح اوُلوُقَو
 بترُت ال انأ ىلع َلْدَي

 قرْمَعَف ديز َبَهَذ :كلوقك ةلهم ريغ نم ُبَشَرَت :ءافلاو
 .ورْمَع ّمَث ديز ءاج :كلوقك ةلهمب ْبنَرَت :مُثو

  :هجوأ ةعبرأ ىلع نوكت :ْؤَأ و

 .فطعلا فورح باب «ق» يف )0(

 .ةرقبلا ةروس نم 5+ ةيآلا ()

 .فارعألا ةروس نم 177 ةيآلا (©)
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 ءكشلا :يناشلاو ءمايإلا ىلع ءايشألا وأ نّيئيشلا دَحأ :لوَألا

 .ةحابإلا :عبارلاو .رييختلا :ثلاثلاو
 تدرأ ٌقرْمَع وأ ديز ءاج :كلوقك ماهيإلا ىلع نيئيشلا دحأف

 هانعم ,"4نوُديِزَي وأ فلأ ةئام ىلإ ٌةاَنْلسْرَأَتل :لجو زع هلوقكو ءاهدحأ
 يأ ماهإلا ىلع يلوق ىنعمو «ماهبإلا ىلع ''نيددعلا دحأ ىلإ هانلسرأ :لعأ هللا
 ديز ينءاج : لاق اذإ ملكتملا نأ كلذو هْنِّيَبُي نأ هيلإ ٌدّصِقُي ام نييبت ريغ نم

 مهْبْيِل همالك يف فأ» ٌلِخْدُي افإو ,هنيعب هءاج يذلا مَلْعَي نأ زوجي دق ىرمع وأ
 :ديبل لوق هّلثمو «عماسلا ىلع

 "رَصُمْوَةعيبَرنمالإانألَهَو امهوبأَش يعي ياَنتبا ىَنَمَت
 نيتاه ىدحإ نم دارأ انإو «ةعيبر نم سيلو رضم نم هنأ ٌديبل مِلَع دقو

 :رْيَمَْلا نب ةَيْوَت لوق هنمو هاْؤَنَف  ىنفأ نيتليبقلا

 رجاف ينأب ىَلْيَل تعزدقو
 ”اهُروُجْفابيلعوأ اهاقث يسفتل

 .تافاصلا ةروس نم ١51 ةيآلا )١(

 ةّئام ىلإ ُهاَنْلَسْنَأَ»» ىلاعت هلوق امأف .. » :/8 ص يفامرلا ىسيع نب يلع نسحلا يبأل فورحلا يناعم يف (0)

 اذإ : ىنعملاو رييختلل انبه ىأ» نأ وهو هيوبيس هلاق :امهدحأ :نييرصبلل اهنم ةثالث ,لاوقأ ةسخ هيفف «نوديِزَي وأ فل

 .نوديزي وأ فلأ ةئام مُه :لوقي نأ يف ريخي مرنم يئارلا مهر

 باتك ققحم لاق . ءوأ» لصأ وهو ماهإلا ىلع نيرمألا دحأل انهه أ» نأ وهو مبنع يريصلا هاكح :يناثلاو

 نب قاحسإ نب دمج وه ينامرلل ةثالثلا قبسأو ءيريصلاب نوبقلي ةثالث يلكرزلل مالعألا يف : «ينامرلل فورحلا يناعم»

 هتافلؤم نم دجأ مو ءاهيلإ بسنف ةريصلا ءاضق يلو ...نييسابعلا دمتعملاو لكوتملا ميدن سبنعلا وبأ يرهصلا مهاربإ

 .انه ينامرلا هب دهشتسي ىتح وحنلاب ًالغتشم ناك هنأ ىلإ ريشي ام

 حرشو 57١ 515 ص بيبللا ينغمو «456 ص ؟ ج ةنازخلا رظناو « 14 ص 4 ج شيعي نبأ دهاوش نم وهو (؟)

 ١156. ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو ١5؟ ص ديبل ناويدو 17٠١ ص بهذلا روذشو 0٠غ ص يفغملا دهاوش

 ينغملاو ,507 ص ؟ ج يرجشلا نبا يلامأ رظناو 48 ص ١ ج هيلامأ يف يلاقلا لع يأ دهاوش نم وهو (8)

 6 ج ةنازخلا يف ًاضرع دروو 218١ ص ؟ ج عماوللا رردلاو 7١6 ص ؟ ج عماوبلا عمهو 7١ ص هدهاوش حرشو 5١ ص

 اهنم سيلو ةديصقلا هذه تايبأ ضعبو رعشلا اذه ةصق اهيفو 5٠6 ص ١ ج يناغألا يف هتمجرت رظناو ::56 ص

 ١656 ص ةيبرعلا دهاوش مجعم ًاضيأ رظناو .دهاشلا
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 هيلعف ًارجاف نوكي نأ امإو ءهاقُث هلف ًاِِّقَت نوكي نأ اّمإ ناسنإلا نآل
 .نيرمألا دحأل تلخد وأف «هروجف

 هذه يف أ» ةروصو «ةأرما وأ لجرب تررم :كلوقكف كشلا امأو

 ةلأسللا هذه يف ملكتملا نأ :اهنيب قرفلا نأ الإ :ةدحاو اهلبق يتلاو ةلأسملا

 يف هل ضرغل همهأ هنأ الإ ؛هنيعب امهدحأ ملعي ىلوألا يفو نم اهّيأب لعي ال كاش
 .ماهيإلا

 يأ َنِبَللا بَرْثا وأ َكَمَتلا لك :كلوقكف :رييختلا اًمأف
 1 .اذه تئش نإو ءاذه تلوانت تئش تش نإ ابيف

 ٌوحَنلا وأ ةقفلا ْمّلَعَتو «نيريس َنْبا وأ َنَسَلا سلاج :كلوقك ةحابإلاو

 .ملعلا نم برضلا اذه معتو «سانلا نم برضلا اذه سلاج ْيأ

 .ًايصاع اع نكي 1 اقدح لوادت | اذإ ةحابإلا 0 )و ًايصاع ا نينثالا

 معتو "ىحنلاو هقفلا ملعت) :كلوق يف «وأ» نيبو «اولا» نيب قرفلاو
 ناك ةقفلا ملعتي لو ّوحنلا مّلعت ولف عملا اهانعم واولا نأ :وحنلا وأ هقفلا

 :ًايصاع نكي مل اهدحأ ملعت وأ اَمُهَمّلَعَت نإ ألو نيذه ملعت هانعم ةنآل ؛ًايصاع

 ؛ةحابإلا سكع ىلع ءاج , 4ًاروُفَك وأ ًامثآ ْمُْنِم "طن الو زعو لج هلوقو
 َدَح ىلع يرجي يفنلا نأ ا؟ «ةحابإلا قيرط ىلع َيرْجَي نأ بجي رظَحْلا نأل

 .لصألا يف صقتن )١(

 . «ق» يف صقن (؟)

 . «ناسنإلا» ةروس نم 4 ةيآلا )5

 5 نراك



 الو متألا ""(مبنم) ْعِطَت ال :لاق هنأك ديز ماق امو ءديز ماق :كلوق يف باجيإلا

 .اهدارفنا وأ اهعاتجا ىلع ٌروفكلا

 .انركذ ىتلا يناعملا هذه يف وأ» لثم "'ءامإ»و

 هكردي 9 7 نيقيلا ىلع مالكلا يصعي نأ دعب تأت وأد نأ :اهنيب قرفلاو

 .انركذ ىتلا يناعملا نم هريغ وأ كشلا

 ام ينءاج :لوقت ءهلوأ نم (عكلشلا ىلع همالك اهيلع مكتلا يبي «أمإ» و

 5 كاش ريغ ًايْبُم نوكي نأ لمحيو «”"اكاش نوكي نأ لتحيف ورمع امإو ءديز
 .٠ وأد ف انركذ

 ٌقالطإلا :نملا نأل ؛ٌرييخت «ءادف اَّمِإَو '"دْعَب ّاَنَم اًمإَفم :َلَجَو ْرَع هلوقق [ب/]

 .ْنَم هيف سيلف ءضّوع ٌدخأ ءادفلاو «ءادف رْيغب

 ركش نإ :ىنعملا ّنأل ؛ةحايإ 4ًاروُفَك اّمِإَو ”ًاركاش اّمإ» :لَجَو َّرَع هلوقو

 اَمَلُكو هانيده دقف رفك مث ركش نإو «هانيده ا"دقف رفك نإو *مانيده دقف

 نوكت ىتلا ىبف هانرسف ام ىلع ةثالثلا هجوألا ىلع لدت «امإ» تءاج

 .لصألا يف صقت )١(

 )١( «ًاروقَك اًمِإو أركاش اّمإ» :ىلاعت هلوقب هل لثمو ليصفتلا اهسماخ ناعم ةسمخ امإل ماشه نيا ركذ .

 ص بيبللا 7 :رظناو 5١٠.

 77١. ص فورحلا يناعم :رظنا (؟

 3797 3737 2035١ ص فورحلا يناعمو ءدال ص ؟ ج لوصألا :رظنا (8)

 . هر» يف هثودح ىلإ ترشأ يذلا طقسلا ءاهتتا دعب دوجوملا ةيادب اذه (5)

 . «هدِلَي» دمع ةروس نم  ةيألا (0)

 .ناسنإلا ةروس نم * ةيآلا (0

 5١4. ص ؟ ج ءارفلل نآرقلا يناعم :رظنا ( 20
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 .يوحنلا ىسيع نب ىلع '"نسحلا يبأ انخيش لوق اذه «"ةحابإلل

 .عطقنم :رخآلاو ءلصتم :امهدحأ :نيبرض ىلع ماهفتسالا يف «مأ»و

 ؛مهّيأو اهّيأ :ىنعب مايفتسالا فلأل ةلداعم نوكت نأ وه :لصتملاف

 . ؟كدنع اهّيأ :ىنعب ؟ورمع مأ كدنع ديزأ :كلوقكأ")

 كلذو « ("”مهّيأو اهّيأ ىنعم ريغب فلألل ةلداعم ريغ يأت نأ :وه عطقتملاو

 اذه يف كدنع اهّيأ ريرقت كنكوي ال هنأل ؛ورع كقلخ ْمأ رادلا يف ديزأ :كلوق

 هلوق هنمو ءءاش مأ لبإل اهّنإ :برعلا لوقك ربخلا دعب تءاج نإ كلذكو «مالكلا
 َنوُلوُفَي ْمأ .َنيِمْلاَمْلا بر "نم هيف َبْيَر آل باتكلا َليِزْنَت مآ» :لجو زع
 .4هاَرَتفا

 ًاعوجر ابيف نأل 0 «ماهفتسالا» و «لب» ريدعت ةعطقنم تناك اذإ اموردقيو

 يهأ لب لبإل اهنإ :ءاش مأ لبإل اهنإ :مهلوق ريدقتف «يناثلل ًافانثتساو لوألا نع

 امإو ًازيخ امإ تلكأ :كلوق كلذو ءكشلا وه دحاو عضوم اهلو .. » 1٠١: ص ينامرلل فورحلا يناعم يف )١(

 ًازبخ امإ تلكأ :تلق اذإ كنأ : يأ» و ءامإ» نيب قرفلاو ءاهنم تلكأ ايف كاشو امههدحأ تلكأ كنأ نقيتم تنأ ءأرق

 يف لاقو «ةحابإ نوكت نأ :ثلاشلاو ..ًارييخت نوكت نأ :يناثلاو .. ءهيلع كمالك تينبو كشلاب تأدتبا دقف أرق امإو

 نم الإ اهنيب قرف ال ؛ماهإلا ىلع نيئيشلا دحأو ةحابإلاو رييختلاو كشلا يف ءوأ» ىنعم اهانعم نأل .. » 17١: ص

 وحن يناثلا ركذ دنع كشلا ىلع َتْلَلد وأب تيتأ نإف ءارمع امإو ًاديز امإ تبرض وحن ًالاش امإب ئدتبت كنأ ةبج

 . هأرمع وأ ًاديز تبرض :كلوق

 حرش :اهنم ةريثك تافلؤم هل «يناّمرلاب فؤرعملا ءيوحنلا نسحلا وبأ هللا دبع نب يلع نب ىسيع نب يلع وه (؟)

 دبع روتكدلا قيقحتب ةعوبطم فورحلا يناعم يف ةلاسرو ءجارسلا نبا لوصأ حرشو ءدربملا بضتقم حرشو «هيوبيس باتك

 ةنس يفوتو «نيتئامو نيعستو تس ةنس دلو ءًأضيأ ةعوبطم تكنلا ىمست نآرقلا زاجعإ يف ةلاسرو ءيلش ليعامسإ حاتفلا

 .556 ص ؟ ج ةاورلا هابنإو ١71 ص ا/ ج مظتنماو ١٠؟ ص ؟ ج بهذلا تارذش :رظنا «ةئامئالثو نينامو عبرأ

 . «ق»و «ر» يف صقن (5-0)
 .ةدجسلا ةروس نم ,5 7 ١. تايآلا ()

- ١560 



 ماهفتسا ؟ءاش مأ :ةّلوقو ءمات مالك وهو ٌنابخإ لبإل اهنإ :هّلوق نأل ؛ ؟ءاش

 يه 3 :هريدقت «فوذحم ءادتبال ربخ ىلع عوقرم ءاشو مهل صرع كش دنع

 ىلع ؟هارتفا نولوقيأ لب "'(هريدقت)' !4هاَرَتْفا َنوُلوُقَي ْمَأ» :لجو زع هلوقو َءاَش
 .راكنإلا ةبج

 ءابلبق امم ًاءزج اهدعب ام نوكيو هواولا ةلزنب :فطعلا يف ىتحو

 ىتح موقلاب تررمو «ّديز ىتح موقلا ءاجو ءًاديز ىتح موقلا تبرض :كلوقك

 باب يف اهرسفن عضاوم ةعبرأ اهلو «واولا ةلزنمب اهلك عضاوملا هذه يف يهو ءٍديز
 .ىلاعت هللا ءاش نإ اهل درفي

 ىنعملا باجيإو ءركذُي مل ام ةلزنمب ريصي ىتح لوألا نع بارضإلا :لب ىنعمو
 ,هركذت مل كنأك ءديز ركذ نع تْبَرْخَأ قرمع لب ديز ينءاج ام :كلوقك يناثلل
 ؛ءاوس هيف تابثإلاو يفنلاف ءورمع لب ديز ينءاج :لوقتو ءورمعل ءيجملا تبثأو

 ْ .هركذت مل ام ةلزنمب لوالا نآل

 نإف قرمع نكل ديز ينءاج ام :لوقت «يفنلا دعب كاردتسالا :ةركل ىنعمو

 ركذت كنكلو ءاهدعب دحاو مسا ىلع راصتقالا زوجي الف باجيإ دعب '”اهتركذ
 نأ زوجي الو .ئجي مل ٌوررع نكل ديز ينءاج :كلوقك ءابلبق امل ةداضم ةلمج

 اذه لثم يف لبب اًونْعَتْسا دق مهنأل ؛"(تكست مث) ورع نكل ديز ينءاج :لوقت

 ' .٠ «نكل» نع عضوملا

 .ةدجسلا ةروس نم ةثلاثلا ةيآلا )١(

 . «ق» يف صقن )0

 .اهتركذ نإف :لصألا يف ©

 .«ق»و «ر» يف صقن (2)
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 نإ «تابثإو يفن نم ابيف ديال «نكل» نأ «لب»و «نكل» نيب قرفلاو

 اذهو «يفن اهدعب ناك باجي اهلبق ناك نإو «باجيإ اهدعب ناك يفن اهلبق نآك

 ملام ةلزنمب ريصي ىتح لوألا نع عوجر هنأل ؛ «لب» يف ىعاري سيل محلا

 .تابثإ الو يفن هيف سيلف هركذت مل امو ءركذُي

 ليق ؟يفنلا ىنعم ىلع ءٌورمع نكل ديز ينءاج نوكي ال ملف :لئاق لاق نإف
 كلذك ٌباجيإلا سيلو «يفنلا فرح ةمالعب الإ نوكي ال يفنلا نأل :هل

 ٠ .فرح نع باجيإلا يف تْيَنغتساف

 امل فرحلا نع يفنلا يف / نَْتْسَت ل ىرمع نكل ديز ينءاج ام :تلق اذإو

 ."”(كل) انيب

 ٌديز ينءاج :كلوقك لوألا هيف لخد ام يناثلا جارخإ :ال ىنعمو

 .نيَرْمَعلا ال نْيَديَرلا تُيرضو َورْمَع ال

 لخد ام يناثلا جارخإل اهنأل ؛نْيَرْمَعلا ال نْيديزلا تبرض ام :زوجي الو

 .يناثلا هنم جرخيف ءيش يف لخدي مل اذه يف لوألاف «لوألا هيف

 بجوي كلذ نأل ؛ضعب ىلع اهضعب لخدي ال فطعلا فورحو :لصف

 ولخي ال هنأل ؛ورمع مثو ديز ينءاج زوجي الف ءفطعلا ىنعم نع امهدحأ جورخ

 .رخآلا نع هب ينغتسا محلا هل تبث اهّيَأف «مثد وأ ةفطاع واولا نوكت نأ نم

 «يفنلا ديكأتل ءال»و «ةفطاعلا يه واولاف ورمع الو ديز ماق ام :كلوق امأف

 «نكل» و ةلمج ىلع ةلمج ةفطاعلا يه ٌواولاف «ْكل» ىلع واولا تلخد اذإ كلذكو

 مل قرمعو ديز ينءاج :لوقت 6 «هريخ «ءىجي ماو ءادتبالاب َعفَر «ورمعف» :ءىجي

 . قد يف 'صقن )0(

377 - 

١ / ١[ 



 م. . . : 00 (1( . لاف 7

 ناكو ءأدتبم ورع نكي مل ٌقرمع ْنكل ديز ينءاج ام :تلق اذإ كنأ اك ءادتبالاب

 نع جرخت اهلبق ام باجيإ يف «ٌثنكل» تناك اذإو .هلبق ام ىلع نكلب افوطعم

 نع اهجورخل َرَدْجَأ ناك واولا تلخدأ اذإف اهيلع واولا لوخد ريغ نم فطعلا
 .فطعلا

 .حلاط نكل '"(و) حلاص لجرب تررم ام :"هيوبيس لاق دقو

 ءةفطاعلا يه واولا نأ نايب اذه يفو .حلاط وه نكلو :ريدقت ىلع عفرلاف

 يه ''اًماف ءورمع اًمإو ديز اّمِإ ينءاج :كلوق يف ءامإ» ىلع واولا لوخد امأف

 .واولا نود ةفطاعلا

 ا"”ضقانتل ةلأسملا هذه يف ةفطاعلا تناك ْوَل قاولا نأ كلذ ىلع ليلدلاو

 .لصألا يف صقن ()

 .3235 ص ١ ج باتكلا :رظنا (0)

 ” ج ءارفلل نآرقلا يناعمو 37 ص ١ جاو ؛706.60 صد حج هيوبيس باتك يف ءامإ» ىلع مالكلا رظنا (9

 ج شيعي نباو 5/7 ص ١ ج لوصألاو ١8 ص ؟ ج بضتقملاو 5149 ص ١ ج جاجزلل هبارعإو نآرقلا يناعمو 7١5 ص

 3 ه١ ص بيبللا ينغمو ال7 735١ ص ١ ج برقملاو ١٠؟ صام

 «ترصبت» يف يريصلا صن وهو .فطع فرح امنأ حيحصلاو .. «ينابملا فصر» باتك يف يقلاملا لاق ()

 «امإ» نأ ءىبْنُت ةيناث واولا تلخدو ءاه ءيج هلجأل ام ىلع ىنبي مالكلا نأ نذؤتل ىلوألا امإ تلخد انإو» :لاق هنأل

 مالكلاو ىنعمو اظفل ةكّرشم واولا نأل دساف هنأل مالكلل ةفطاع واولا نوكت نأ حصي ال :لاق «ىلوألا يه ةيناثلا

 بهذم رهاظ وهو «قحلا وه يرهصلا هركذ يذلا اذهو «ىنعملا ةبج نم ةفلاخلا ىلع لب «كلذ ىلع سيل ءامإ» هيف يذلا

 . «ةروض يلع يبأ ىلع درلا هيفو .هريغو يلوزجلا ىسوم يبأك نيرخأتملا ةّمأ بهذمو هيوبيس

 «امإ» تسيلو» :181 ص ١ ج يدضعلا حاضيإلا يف لاق .ةفطاع تسيل ءاَمإ» نأ يسرافلا يلع وبأ ىريو اذه

 امإ تبرض :لوقت تنأو «ةلمج ىلع ةلمج وأ ,درفم ىلع ادرفم فطعت نأ نم ولخت ال فطعلا فورح نأل ؛فطع فرحب

 . « ىنعمل نافرح عقجي الو واولا هيلع لخدتف ارمع امإو :لوقتو ءنيمسقلا نيذه نم ٌةيراع اهدجتف ارمع امإو اديز

 77١. ص فورحلا يناعم رظنا ءفطع فرح تسيل هامإ» نأ اضيأ يناّمرلا ىريو
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 هحأ اهانعم هاّمإ» و ءنيئيشلا نيب عملا اهانعم ؛ىاولا» نأ كلذو ؛مالكلا
 يف قيرفتلاو عملا اه اهب داري ةلأسملا نوكت نأ كلذ نم ءيجي ناكف «نّيئيشلا
 يه ةيناشلا هاّمإ» نأ َنْدْؤَنل ؛واولا تلخد امنإو ءلاحم اذهو «ةدحاو لاح
 ؛اهنم ةيناثلا يه ةفطاعلاو ةَرّرَكُم الإ فطعلا يف َلمْعَتْسَت ال هاّمإ» ال ؛ىلوألا
 فرعاف .هريغو كشلا نم مالكلا هيلع َيِنُب يذلا ىنعملاب ناذيإللف ىلوألا اًمأف
 .ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ

 لوألا هقحتسي ام نود .هيارعإ ِق هيلع فوطعلا عبتي تي فوطعملاو :لصف

 راضإلاو ءثينأتتلاو .فيرعتلا نم مسالا ابيلع نوكي يتلا ماكحألا نم

 ُتَبولاو «ةفرعملا ىلع ٌةركنلاو .ةركنلا ىلع ٌةفرعملا فطعُي نأ زوجيف ءراهظإلاو
 ىلع ٌرهاظلاو ءرهاظلا ىلع لصفنملا ٌريضملاو ءثْنولا ىلع ٌركذملاو ءركذملا ىلع
 ٌديز ينءاج :لوقتف ,ًارورجم وأ ءالصتم ًاعوفرم ٌرضملا نوكي نأ الإ ءرمضملا
 دبعو كّتمركأو «كابأو هللا دبع تيأرو «ةأرماو الجر تيأرو حلاص لجرو
 .هّللا

 َدَّكَوُي ىتح الصتم ناك اذإ هيلع فطعلا نسحي الف ٌعوفرملا رضملا امأف
 .ديكأتلا / َماَقَم موقي ٌمالك هيلع ٌفَطْعُي ام نيبو هنيب طسوتي وأ ءلصفنملاب
 .كاخأ هللا دبعو انأ تسركأو ؛ديزو ءانأ تبهذ :لوقتف

 دق ريضضلا اذه نأل ؛كاخأ ٌورعو تمركأ الو ؛ٌديزو تبهذ نسحي الو

 ىلع فطعلاك هيلع فطعلا راصف ؛هفورح ضعبك راص ىتح لعفلاب طلتخا
 ظ .لعفلا

 يف وه هّنأل ؛لصفنملا اذه ىلع فطعلا ٌريدقت راص لصفنملاب هتدكأ اذإف
 نيب َتْلَصَف دق كنآل ؛نَسَحو زاج ٌورمجعو كاخأ تمركأ :تلق نإف «ىنعملا
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 هبلوق هلثمو ءلصفنلا َدَسَم َدَسَف :كاخأ :كلوقب هيلع فوطعلا | "!نيب) و ريضلا

 ىلع « «انّؤوابآ الود فطَع « «انَّواَتآ الو اَنْكَرْقَأ ام "هللا َء ام ول لجو زع

 ديكوتلا م َماَقَم تماقف اهنيب تطسوت «الد نأل ؛ ء «اَنْكَرُش أ ف ةعاملا ريض

 :نيتلعل ؛لماعلا ةداعاي الإ هيلع فطعُي نأ زوجي الف رورجلا ريضلا امأو

 موقي « هنأ كرت الأ  دحاو ءيثك ار اراص . قح اجلا هلاصتا ةدش :امهادحإ

رح ضعبك راس لو ادا
فطي ال 6 هلع فلا جيف و

 

 .ةماكلا فورح ضعب ىلع

 يف اذه زوجي الو ءتْيَرَم كاَيإ :”لوقتو «كاّيإو ًاديز تيأر :لوقتف ,رخأتيو

 .رورجلا ريضلا اذه

 فوطعملا كيرش فوطعملا نأ "ينزاملا نع "يح ام :ةيناثلا ةلعلاو

 )١( «ر» يف صقن .

 .ماعنألا ةروس نم ١44 ةيآلا (0)

 ١48. ص يف يبتني «ر» يف طقس ةيادب اذه ()

 ...افه زوجي الو تبرض كايإو اديز تيأر :لوقتف : «ق» يف ()

 رحبلاو 78 ص ؟ ج شيعي نباو 477 ص فاصنإلاو *  ؟ ص ؟ ج جاجزلل هبارعإو نآرقلا يناعم :رظنا (5)

 : .55 ص ١ ج بدألا ةنازخو ١٠66 ص ؟ ج طيحلا

زام ينب نم ناثع وبأ بيبح نب يدع نب دم نب ركب ليقو «ةيقب نب دمع نب ركب وه ينزاملا )
 «نابيش نب ن

 نامث ةنس ةرصبلاب يفوت هيفاوقلا» باتكو «ضورعلا» باتكو «فيرصتلا» باتك ابنم فيناصت ةدع هلو ءدربملا ذاتسأ وهو

 08. - 5/ ص نييرصبلا نييوحنلا رابخأ :رظنا .كلذ ريغ ليقو نيتئامو نيعبرأو عست ةنس :ليقو «نيتئامو نيعبرأو

 .١5؟ ص ةاعولا ةيغبو 7558 ص ١ ج ةاورلا هابنإو
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 مث ءارعو اديز تيأر :كلوقك هبحاص ىلع فطعي اهنم دحاو لك نأ يف هيلع
 نم) رخآلا يف زاج ام هيف زئاج اهنم دحاو لكف ءاديزو ارمع تيأر :لوقت
 )ا ةلطعلا

 زجُي مل لماعلا ةداعإب الإ افوطعم نوكي نا زجُي م اَّمَلَف ءكو ورمعب تررم

 تررم :لوقتف «ينزاملا لوق ىنعم اذه .لماعلا ةداعاي الإ هيلع فطعي نأ اضيأ
 اك رعشلا ""ةرورض يف الإ ءابلا ريغب هديزو هب تررم زوجي الو .”اديزبو هب 1 ( 3 . . . قف .

 :لاق

 "بج نمماَيألاو كب اف بهذاف انمتشتوانوُجمتَتْبَّرقمويلاف

 ءرعشلا ةرورضل ءءابل أ ريعب «كلل اداب 5 فاكلا ىلع «مايأآلا» فطع

 :هلوق كلذكو

 .لصألا يف صقن 0(

 .20 ص ١ ج لوصألاو ,: ص ؟ ج جاجزلل هبارعإو نآرقلا يناعم :رظنا (؟)

 :لاق ءاضيأ رثنلا يف كلذ كلام نبا زاجأ (0)

 اس تإقم حس يحصلا رثنلاو مظنلا يف قأدق زذإامزال يدشع سيلو

 * جا شيعي نبأو 474 45+ ص فاصنإلا :رظنا .نايح وبأ كلذ راتخاو .نييفوكلاو شفخألاو سنوُي قفاوف

 ص ١ ج ينومشألا ىلع نابصلاو ١٠6١ ص ؟ ج حيرصتلاو 108 ص * جاو ١47 ص ؟ ج طيحلا رحبلاو 78 78 ص
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 يناعمو :4048 ص لماكلاو 58 ص ١ ج هيوبيس باتك رظنا .لئاقلا ةلوهجما هيوبيس تايبأ نم وهو (؛)

 ؟ ج ةيفاكلا ىلع يضرلاو ,4 صاو 78 ص ؟ ج شيعي نباو ؛8؛ ص فاصنإلاو ؟ ص ؟ ج جاجزلل هبارعإو نآرقلا

 764 ص ١ ج برقملاو ٠068 ص ؟ جو ١؛١ ص ؟ ج طيخنا رحبلاو ؟86؛ ص ةماش يبأل يناعملا زاربإو 5٠١ ص

 اص ؟ جاو ؟١اص ١ ج رردلاو 75556 ص ” جاو ٠٠١ ص ١ ج عمبلاو 17١ ص ؛ ج ينيعلاو 58 ص ؟ ج ةنازخلاو

 5١. ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 15؟ ص ١ ج ينومثألا ىلع نابصلاو 7
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 '"فتافت ىوُبَم بعكلاو اهنيبامو انفو يس يراوّسلا ل ثم يفْقّلَعَن

 اووطخو ءنييرصبلا بهذم اذهو ؛ «ابنيي» يف ريضلا ىلع بعكلا فطع

 . مال هك 3؟)س هش هكراس نيك 5 ا( ساه

 «هب» يف ءابلا ىلع افطع َماَحْرَأْلا "رجف #ماَحْرآلاَو هب '"نوُلءاَسَت# :ًأرق ْنَم

 (”رعشلا) ةرورض يف الإ مٌهدنع زوجي ال اذه نأل

 ةاش لَك :ل وقت هيلع فوطعملا يف زوجي الام فوطعملا يف زوجي هنأ ملعاو

07003 
: 0 

 ”لجر بر :لوقتو ؛مقردب اهتلخس ةاش لك زوجي الو مقردب اهتلخسو

 ابيلع / فوطعملا ةركنلا ركذ مدعت اذإ هنأل ؛ ؛هيخأ بر :روجت الو .هيخأو ١[ / ه]

 هل خأو لجر برو «مهردب ابل ةلخسو ةاش لك :ريدقتب ليوأتلا ىلع لمح

 :رماع ينب نونجل دشنأو ؛ليوأتلا اذه نكمي مل ةركنلا ركذ مدقتي مل اذإو

 :رظناو 75 ص ١ منق ؟ ج هيوبيس باتك حرش يف يفاريسلا دهاوش نم وهو «يمرادلا نيكسمل تيبلا )١(

 1١08 ص ” جو ؟غ؛ة ص ١ ج طيحلا رحبلاو 586 ص يناعملا زاربإو ا"ة ص ” ج شيعي نباو 60 ص فاصنإلا

 دهاوش مجعمو (طوغ) ناسللاو 656 صد ج ناويحلاو 9؟ ص ١ ج ينومثألا ىلع نابصلاو ١١6 ص ١ ج ينيعلاو

 .فئافت طْوَع بعكلاو اهنيب امو اضيأ يوريو فئانت ةياورب هم يمرادلا نيكس م ناويدو 757 ص ةيبرعلا

 عمج ناسللا يف !؟ طوُغلاو « ةزافملا يهو ةفوثت عمج :فئانتلاو «نيئيشلا نيب ءاوهلا وهو فتفت عمج :فئافنلاو

 .دومعلا يهو ةيراس عمج يراوسلاو «ةنينأبط عم ضرألا نم عستملا وهو طئاغلا

 .ءاسنلا ةروس نم ىلوألا ةيآلا 0

 ؟ ج طيجخلا رحبلاو 1886 588 ص يناعملا زاربإو 5١ ص ريسيتلاو 51 ص ةعبسلا :رظنا ةزم وهو 0)

 ١57 ص ١ ج طيحلا رحبلا يف نايح وبأ اهبسنو 7٠١ ص رثبلا ءالضف فاحتإو 47 ص ؟ ج رشنلاو 108 /١١  ص

 ءباشو نب ىحيو يعخنلاو ةداتقو دهاجمو نسحلاو سابع نبا ىلإ «مارَحْلا دجْمَمْلاَو هب ب ٌرفَكو» :ىلاعت هلوق ريسفت دنع

 راعشأ يف كلذ نم درو دقو ءَِذَك دقف ةزج ىلع طلغلا وأ اهيف نحللا ىعدا نمو » :لاق مث «نيزر يبو شععألاو

 .ةءارقلا هذه ةحص ىلع دهاوش تايبأ ةعبس دروأو «ةرورض كلذ لعجي نأ نع جرخي ريثك برعلا

 .لصألا يف صقت ()

 ناك اركذ ءنأضلاو زعملا نم ةاشلا دلو :ةلختسلا» : (لخس) ناسللا يفو ؛1564 ص ١ ج هيوبيس رظنا (0)

 . «ىثنأ وأ
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 ةضام 5

 "!تّلَقَتْسا لاجّرلاب َلاجر ام اذإ اهراجو َتنأ ًءاَجْيَه ىف يأ

 ىنعم عفرلاب لطبي هنأل ؛عفرلا اهيف زوجي الو ءاهل راج يأ :ريدقت ىلع
 :ىثعألا لاقو «ةغلابملاو بجعتلا

 "اهداَقغأو ٍلْمَر كادكدو فّصفَص نم كنيب نود ْمَكَو
 اق داغإو سوح لَحَو هباقكإو ءاقس ٍعْضَوَو

 0 (””ابل دامغإو ءهل باقحإو ءابل داقعأو :ريدقتب ")

 :ًاضيأ ىثعألا لوق اذه نمو

 اهلافطأ اهتيب "يِّجَرَت ًاذوُع اهدبعو ناجبلا ةئاملا بهاولا

 هيوبيس دروأو «لئاقلا ةلوهجما هتايبأ نم وهو ءىتف ّيأو :ةياورب ؟؛؛ ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو )١(
 سيلو 7 ص ةيبرعلا دهاوش مجعم رظناو 54 ص ؟ ج جارسلا نبا لوصأ يف وهو ١5 ص ١ ج يف طقف هردص

 «راجو» ,هل/ ص ىلإ 66 ص نم ةيفاقلاو نزولا سقن نم ةديصق هيف ناك نإو عوبطملا رماع ينب نونج ناويد يف تيبلا

 هنإف ءاجيع ريض ىلإ افاضم ناك نإو وهو «سنجلا درف هنأل ؛ةركن الإ نكي مل دحاو ىلإ تفيضأ اذإ هايأ» نأل ةركن انه
 دارأو» :لعألا لاق «تنأ ءاجيه راج يو ًءاجيه ىتف يأ :لاق هنأكو ءابلثم ةدئافلا يف ءاجيه ريض ْنأل ىنعملا يف ةركن
 | . «تضه :تلقتسا ىنعمو ءاهل يفاكلا اهنم ريجلا :اهراججبو ءاهيف ىلُبملا اهب مئاقلا :اهاتفب

 1١١. ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو :58 ض ؟ ج لوصألا :رظناو 550 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو (؟)

 «مارتملا :وهو كيرحتلاب َدَقَع عمج :داقعألاو «ىوتساو سبلت ام :كادُكٌدلاو ءتبْنُي ال ضرألا نم ىوتسملا :فّصِفّصلاو

 .ةعذربلا تحت ريعبلا رهظ ىلع ءاسك :وهو ءرسكلاب سلح عمج :سوُلخلاو
 ىلع ةثالثلا هذه لمح :دهاشلاو «تيب اهنيب نكلو نُييلاوتُم اسيل اهنأ ديب ه6 ص ىشعألا ناويد يف ناتيبلاو

 .زييقلا ىلع بوصنملا عقوم ةعقاولا «فصفص» ىلع ةفوطعم اهنأل ريكنتلا ىنعم

 .لصألا يف صقن (؟-0)

 ” جو ١١9 ص ١ ج لوصألاو 2176 ص ؛ ج بضتقملا :رظناو 46 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو (؛)

 برقملاو 1١١ ص ؟ جو 2308١ 54١ ص ١ ج ةنازخلاو 586 ص ١ ج ةيفاكلا ىلع يضرلاو 1١0 ص ٠ ج صّصخلاو 35؟ ص

 ١/5 ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو ١١ ص هنأويدو هال ص ؟ ج رردلاو ١؟5 «:68 ص ؟ ج عمبلاو 1١١ ص ١ ج

 ا .«ةئاملادىلع ءاهدبع» فطع :هيف دهاشلاو

 دبع ةباثب هنأل ًايبنجأ سيل اهدبع نأل .هللا دبعو لجرلا براضلا :لثم سيل هنأب هيوبيس ىلع ٍضرَتْعا دقو
 - ينجأ وهف لوألا ريض هيف سيل فوطعملا نايف هللا دبعو لجرلا براضلا امأو «ةئاملا ىلإ دئاع هيف ريضلا نأل ءةئاملا
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 هللا ءاش نإ كلذ فرعاف .'"هيوبيس لوق ىلع اهدبع بهاولا زوجي الو

 .ىلاعت

 «"نييوحنلا رثكأ دنع زوجي ال "/نيلماع ىلع فطعلا نأ لعاو :لصف

 .ورمع رصقلا يفو :ريدقت ىلع ٌورَُمَع رصقلاو رادلا يف ٌديز ماق :مهدنع زوجي ال

 «عفرلا هديز» يف لمع «ماق» نأ :وه نيلماع ىلع فطع انلوق ىنعمو

 «صقلا» تْرَرَج دقف ورمع رصقلاو :تلق اذإف جلا نادلا» يف تلمع «ف»و

 ىلع تفطع دقف «ديز» ىلع فطعلاب «أرع» َتْمَقَرَو ءرادلا ىلع فطعلاب
 ش . «يف»و «ماق» :امهو :نيلماع

 "نع ينغيو ءلماعلا نع بوني فطعلا فرح نأل ؛اذه زي ملامنإو

 «ماق» ةداعإ نع ٌواولا تّنغَأ دقف ورمعو ديز ماق :تلق اذإ كنأ ىرت الأ ءهتداعإ

 يف لماعلاك فطعلا فرح ناك اّمَلَف , ؟ورمع ماقو ديز ماق :هانعم ناك نإو

 لماعلا ناكو «يناثلل "'(لّوألا) لماعلا هيضتقي يذلا بارعإلل هباجيإو هنع هتباين

 نيئيش نع بوني الأ هماقم موقي امل بجو نيفلتخم نيلمع لمعي ال دحاولا

 يف بجو نيلمع لمعي نأ زوجي ال لماعلا وه يذلا لصألا ناك امل هنأل ؛نيفلتخم

 يف هتلزنب نوكي كلذ نم ماللاو فلألا هيف ام ىلع فوطعملا نأ دصق اغإو ءكلذ دصقي ل هيوبيس نأب بيجأو .هنم -

 يهو بسن ةغيص :ذئاعو ءذاش وهو لئاحو لوُح لثم ذئاع عمج ُدوُعلاو «لبإلا مركأ يهو ؛ضيبلا :ناجبلاو .ّرجلا
 ْ . (ذوع) ناسللا رظنا ءجاتنلا ةثيدحلا

 )١( ج باتكلا :رظنا ١ ص 35.

 .نيلماع يلومعم ىلع فطعلا :دارملاو نيبعتلا يف ءامدقلا نم زوجت اذه (1)
 ١ ج ةيفاكلا ىلع يضرلاو 7١ 7١ ص ١ ج لوصألاو 5١-56 ص ١ ج باتكلا :رظنا ههيوبيس هعنم (5)

 .685 ص بيبللا ينغمو 77١50 ص

 .155 ص ؟ مسق ١ ج يفاريسلا حرش يف هصنب دوجوم هتيا ىلإ ليلعتلا اذه (5)

 . «ق» ف صقن (0)
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 .لصألا نم ْفَعْصَأ عرفلا نأل ؛نيلمع لمعي الأ هماقم موقي يذلا عرفلا

 رصقلاو رادلا يف ديز ماق :زاجأف «نيلماع ىلع فطعلا "شفخألا زاجأو
 ماق زجُي لو دحاو ءيشك رورجناو راجلا نأل ؛عوفرملا ىلع رورجمل مدقف ورمع

 هللا لوقب جتحاو ءرورجم او راجلا نيب لصفي الئل ؛رصقلا ٌورْمَعو رادلا يف َديِز

 اَمَو ْمُكَقْلَخ يِفَو .َنْينِمْوُمْل تاَيآل ٍضْرَألاَو تاَومَّتلا يف ّنِإ» :ىلاعتو كرابت
 نم هللا َلَرْنَأ اَمَو راَبْنلاَو لْيلْلا فآلتخاو .نونقوُي مقل تاَيآ ةَّباَد نِم َُثتي

 مقل ِتاَيآ حاَيّرلا فيِرَتَو اَبتْوَم َدْعَب ضزألا هب اَيْحَأَف قرر نم ءاَمّتلا
 رورجملا ىلع فطعلاب رورجم 4ٍراَبَنلاَو ِلْيلْلا فالتخاو» :"لاقف "4نوُلقعَي
 هيف تلمع ام ىلع فطعلاب بوصنم 4َنوُلَقْعَي مْوَقل ِتاَيآ» :هلوقو ءهلبق يذلا
 «بصانو «يف» :وهو ءراج :نيلماع ىلع تفطع اذه ىلع هدنع واولاف ««نإ»

 . «نإ» وهو

 )١( ص :؛ ج بضتقملا :رظنا ١55٠ ج يفاريسلا حرشو 5 070 ص ؟ ج لوصألاو :44 - ص لماكلاو ١

 ص ؟ مسق  7٠١ج ةيفاكلا ىلع يضرلاو ١ ص  550 5١5يناعملا زاربإو 555 ص بيبللا ينغمو 37 ص ” ج شيعي نباو

 نكي مل نإف :نيلماع الومعم امأو» :ينغملا يف ماشه نبا لاقو :45- 45 ص + ج طيجلا رحبلاو 51+ ص ةماش يبأل

 لقت لب ؛كلذك سيلو .ركب كّرمَتو ورع كماعط الكآ ناك ومن ًاعامجإ عنتمم وه :كلام نبا لاقف راج اهدحأ
 .شفخألا مهنم نإ :ليقو ؛ةعامج نع اقلظم زاوجلا يسرافلا

 ْيِوَدْهْلا لقنف ءةرجحلا ٌورمعو وأ .ورمع ةرجحلاو رادلا يف ٌديز وحن ًارخؤم راجلا ناك نإف أَراج امهدحأ ناك نإو

 ءورمع ةرجحلاو ديز رادلا يف وحن ًامدقم راجلا ناك نإو ءانركذ نم دنع زئاج وه لب .كلذك سيلو .ًاعامجإ عنتم هنأ

 ءارفلاو يئاسكلا لاق هبو .ةزاجإلا شفخألا نعو ماشهو جاّرسلا نباو دربملا لاق هبو .عنملا هيوبيس نع روبشملاف

 لداعت هيف نألو .عمس اذك هنأل زاج لاثملاك فطاعلا ضوفخلا يلو نإ :اولاقف - ملعألا مبنم موق لصفو .جاجزلاو

 .ةرجحلا ورمتو ديز رادلا يف :وحن عنتما الإو تافطاعتملا

 ءيردحجلاو شعألاو بوقعيو يئاسكلاو ةزمح ةءارق «تايأ» بصنو .ةيثاجلا ةروس نم .5 :4 .* تايألا )١(

 مج طيحما رحبلاو 778١ ص ؟ ج رشنلاو 515 555 ص يناعملا زاربإو ١58 ص ريسيتلاو 4: ص ةعبسلا :رظنا

 .عفرلاب روهمجلا أرقو .45 ص
 153١. صا6 مق ١ ج يفاريلا حرش :رظنا (0)
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 نيتريخألا نيتيآلا يف «تايآلا» عفرو '؟ةءارقلا هذه ''سابعلا وبأ َدَرو

 رج هنأ كلذو ؛هنم رف ام ّلثم / َمِزْلُأَف نيلماع ىلع فطعلا نم صلخيل [ب /6]

 افطع ءادتنالاب «تايآلا» عقرو » «يف» هيف تلع ام ىلع فطعلاب «فالتخاو»

 ىلع فطع اذهو ءقرمع ٌرصقلاو رادلا يف ًاديز نإ :لوقت ا «ّنإ» عضوم ىلع

 .ءادتبا وه يذلا ى» نإ عضوم 086 2« «يف» :امهو ءًاضيأ نيلماع

 سيل هنأ يف ةثلاثلا ةيآلا يف رسكلاو رجلاو عفرلا نيب '!جاّرّسلا نبا ىوسو

 فطعلا نم هيلإ ابهذ اهف 'سابعلا ابأو شفخألا طّلغف نيلماع ىلع فطع اهيف
 كلذو ءديكأتلل ريركتلا وهو نسح هجو ىلع ُهَبَجَوَو «”"”رج نيف نيلماع ىلع

 ءًاديز تيبلاو رادلا يف ًاديز نإ :كلوقك وهو «نيلماع ىلع فطعلا نم هجرخي

 ؛نسح .هجو اذهو «""تيبلاو رادلا يف ًاديز نإ ةلزنم هنأل ؛عامجإي زئاج اذبف
 «مالكلا لوطو ديكأتلل ترك انإو «ىلوألا يه ةريخألا «تايآلا» َلَعَج هنأل

 .نيلماع ىلع ًافوطعم نوكي نأ نم جرخف

 ةدع هل امهريغو ينزاملاو يمرجلا نع ذخأ ءدربلاب فورعملا ربكألا دبع نب ديزي نب دمحم سابعلا وبأ وه )١(

 ةنس ليقو «نينامثو تس ةنس يفوتو «نيتئامو عبس ةنس ليقو نيتئامو رشع ةنس دلو .لماكلاو ءبضتقملا :اهّربْشَأ بتك

 نايعألا تايفوو ءب / 77١ باسنألاو 77 7 ص نييرصبلا نييوحنلا رابخأ :رظنا .دادغبب نيتئامو نينامو سخ

 58١. ص ١ ج ةياهنلا ةياغو ؟66 ص ؟ ج

 37١ ص ١ مسق ١ ج يفاريسلا حرشو 545 - 488 صو 775 ص لماكلاو ١١5١ ص ؛ ج بضتقملا رظنا (؟)

 اال

 .لصألا يف صقن (0)

 اهربشأ ؛تافلؤم ةدع هل ءدربملا نع ذخأ ءجاّرسلا نباب فورعملا يوحنلا ركب وبأ يرسلا نب دمج وه (9

 ١55 ١54 ص ” ج ةاورلا هاسنإ رظنا «ةئامئالثو َةَرْخَع تس ةنس يفوتو جورسلا لمع ىلإ ةبسن ٍجاّرَسلاو ءلوصألا

 .59 ص ه ج دادغب خيراتو 2١ ص نييرصبلا نييوحنلا رابخأو

 .514 5554 ص ةماش يبأل يناعملا زاربإو .76 075 ص ١ ج لوصألا رظنا (5)

 .رسك نيف «ق» يف (5)

 .اهنم تيبلاو :لصألا يف (
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 هنأ ىلع ليلد اذه ىفف «هزاجأ نم دنع َبْيَع نيلماع ىلع فطعلاو

 ءىش ىلع لمحُي ال نآرقلا ّنأل ؛نيلماع ىلع فطعلا ىلع «تايآلا» لمح زوجي ال

 هركذ ام نود جارسلا نبا هركذ ام ىلع هليوأتف رسكلاب «تايآ» ٌئرق دقو

 .نيلماع ىلع فطعلا زاجأ نمم هريغو شفخألا

 "(فطعلا) ىلع ْحّرَخُي نيلماع ىلع فطعلا يف هب جتحجُي ام عيمج كلذكو.

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ُدْشْوَت ُهُتْيَكَذ ام ركذتف ؛هيف هل ةجح الف "ادحاو لماع ىلع

 .لصألا يف صقتن )١(

 .5؟ ص ١ ج هيوبيس باتك رظنا ()
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 رخآلا ىلع امهدحأ فوطعملا نيلعفلا باب

 نيخع تنأف ًادحاو ًالعاف اهل تركذو «لعف ىلع ًالعف تفطع اذإ كنأ معا

 الإ ءيناثلا لعفلاب هتعفر تئش نإو ءلّوألا لعفلاب لعافلا تعفر "'تئش نإ
 ناكام ىلع هّلُّمحف «"'هيلإ ْبرقأ هنأل ءهيلي يذلا يف لعفلا لمعي نأ دوجألا نأ

 دق ناتلجلا تناك ذإ هانعم ةّحصل هدعبألا ىلع هلمح زوجيو «ٌئسحأ ًالواَنَتُم برقأ

 ,دعقب «اديز» َتْعَفَر تّئش نإ ءديز دعقو َماق :لوقتف ةدحاو ةلمج ةلزنمب اتراص

 يف نوكيو ءهيلإ نيلعفلا برقأ هنأل ءدعقب هعفرت نأ دوجألاو «ماقب تش نإو

 تغفر اماف ءرضم وأ رهاظ لعاف نم ولخيال لعفلا نأل ءلعاف ريض اق

 ريض نأ انمدق دقو ِنَحآلا يف َرَمْخُي نأ بجو نيلعفلا دحأب رهاظلا لملافلا

 لعفلا يف ربظيال دحاولا بئاغلا

 اوماقو ءناديزلا "'دعقو اماق :تلقف ريمضلا ربظ تدمج وأ َتْيَنَت نإف

 نيت هَتْدَّخَو كلذلف ءدعقب «نوديزلا» و «ناديزلا» تعفر ءنوديزلا دعقو

 . اة نييرصبلا دنع كلذ ريغ زوحي الو «تْعّمَجَو تينث ّة امل «ماق» ف ٌرتتسلا نيضلا

 . ١2٠١ ص يف «ر» يف هثودح ىلإ ترشأ يذلا طقسلا ةياهن «تئقش» ةماك ( ١

 .”١5*ص اج حيرصتلاو ء7/7ص ا١ج شيعي نباو 58ص فاصنإلاو 7/ص اج هيوبيس باتك :رظنا (0)

 .الاص ؛ج بضتقملا :رظنا (0)

 17ص عج ينومثألا ىلع نابصلاو ؟8ص اج باتكلا :رظنأ )9
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 نأ ىلع يناثلا "'لعفلا لامجإ زيجي مبنم "يئاسكلاف :نويفوكلا اًمأَف

 يذلا اذهو ءركذلا لبق '"اراضإلا ىريال هنأل ءًالعاف لوألا لعفلا يف َرِمْكُيال

 .لعاف نم هل دبال لعفلا نأل ,ركذلا لبق راضإلا نم ْحَبْقَأ يئاسكلا َهَراَجأ

 ةلأسملا "هذه لثم يف لوألا لعفلا لامعإ / الإ زيجُيال هنإف .'”ءارفلا اّمأو

 رمألا اذه ىلع بجوف «لعاف نم لعفلا يلْخُي الو ءركذلا لبق ٌرِضُيال هنأل 5

 هركذ يذلا اذهو «ناديزلا دعقو اماق :ينعأ .هبهذم يف ("ةلأسملا زوجت الأ

 لعافلا راضإو «يناثلا لعفلا لامعإ نم برعلا نم "عيّمام الول سايق وه ءارفلا
 :يوَنَعلا لّيَفَّط لوق وهو «لوألا لعفلا يف

 اِيتوُتم نك ةةلَئندُم ًانتنُكَو

 "بهدم َنْوَل ترعشتْساو اهقوف ىرج

 بتك ةدع هل ءةغللاو وحنلا يف مبمامإو :ةفوكلا لهأ نم ءارقلا ةمئأ دحأ ةزمح نب ىلع نسحلا وبأ وه )١(

 ةياغو «38 50ص تسربفلا :رظنا .ةئامو نيعستو عبس ةنس يرلاب ىفوت ««وحنلا رصتخم» و «نآرقلا يناعم» :اهنم

 .5؟5ص ةاعولا ةيغبو أ, باسنألاو :25٠ [ص ااج دادغب خيراتو 65ص ١ج ةيابنلا

 .1؟١ص ؟ج ينومثألا ىلع نابصلاو ب/17 ليقع نبال ليهستلا حرشو 72ص ١ج شيعي نبا :رظنا ()
 .١1ص ؟ج ينومثألا ىلع نابصلاو 30ص فاصنإلا :رظنا (9)

 باحصأ َرَبْشَأ ناكو «نآرقلا يناعم» اهربشأ بتك ةدع هل «ءارفلاب فورعملا دايز نب ىحي ايركز وبأ وه (5)

 هج نايعألا تايفوو ١٠٠ص تسربفلا :رظنا .نيتئامو عبس ةنس يفوت ؛هدعب وحنلاب نييفوكلا ملعأو ءيئاكلا
 .١٠نص ؟١ج ءابدألا مجعمو 88ص ؟ج نانجلا ةآرمو أ/ 55٠ باسنألاو ؟؟5ص

 فاصنإلاو ,؟؛ص ١ج ةيفاكلا ىلع يضرلاو ب/17 ليقع نبال ليهستلا حرشو 7/,ص ١ج شيعي نبا :رظنأ (5)

 ."8ص اج حيرصتلا ىلع سي ةيشاحو ١١ص ؟ج ينوهثألا ىلع نابصلاو 40ص

 .«ق» يف صقن (10)

 .يناثلا لعفلا ٌلاعإ عمسام الول :«ر» يف (
 187 - 7١ص ؟مسق اج يفاريسلا حرشو , ٠ص ؛ج بضتقملا :رظناو ,”ةص اج هيوبيس دهاوش نم وهو (8)

 ناسللاو 7ص ١١ج ينومثألاو ؟؛ص ؟ج ينيعلاو 0/8 7/ص اج شيعي نباو مص فاصنإلاو 1772ص لمجلاو

 هربكُم ىلع هورسك تْمُك «عمجلا» :(تك) ناسللا يفو "5ص هناويدو (ىمد) سورعلا جاتو (ىمد) و (رعش) و (تك)

 ب مدلاب تيلّط دق اهنأك ىثح ةرمحلا ةديدش :ةاّمَدّمو ءداوس اهطلاخي ةرمح هنول يذلا :تْيَمْكلاو هب ظفلُي م نإو «مموتملا
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 ةاورلا هدشنأو ««ترعشتساو» :رخآلاو «ىرج» :اهدحأ نيلعف تيبلا يف ركذ دقف

 راضإ نم دبالف ءهيلإ نيلعفلا برقأ هنأل ءترعشتساب «بهذم نول» بصنب

 ةترعشتساو اهقوف ىرج :لاقل «ىرج» لمعأ ولو ءانركذام ىلع «ىرج» يف لعاف

 لبق راضإلاو ؛ةثرعشتساو بهذم نول اهقوف ىرج :ريدقتلا نأل ؛بهذم نول

 زع ةلوقك «نارقلا يفو برعلا مالك يف دوجوم ريسفتلا ةطيرش ىلع ركذلا
 لاقو «"”4ًامرُجُم رْجُم َهّيَر تأَي ْنَم ٌةنإ» :لجو زع لاقو « "يمللا انأ ةنإ» :لجو

 هلبق روكذم لإ ةعجار ريغ ههّنإ» يف ءابلاف «"'4دَحأ هللا َوْه لق :لجو زع
 .ىه» كلذكو

 ةطيرش ىلع ركذلا لبق ريض «ممن» يفف ءَتّيز ًالجر من :نولوقيو

 باتك فلاخ دقف ريسفتلا ةطيرش ىلع ركذلا لبق راضإلا نم عنم نف .ريسفتلا

 .برعلا مالك يف '”عفدو ءلجو زع هللا

 اوقتف ىرْجْلا كلذ يِرْجَأ ًارهاظ ًالوعفم نيلعفلا عم تزكذ نإ كلذكو

 ْ ل ناكو لوألا ف لعافلا راضإو يناثلا لامعإ ىلع أدين تّبرضو أ ”ينبرض

 .هيلع يناثلا ةلالدل لوألا اديز ترضأ كنأ الإ ءأديز تّبرضو ديز ينبَرَض

 تّبرضو ينوبرضو ءنيديزلا تبرضو ا"ينابرض :عمجلاو ةينثتلا يفو

 .ريسفتلا ةطيرش ىلع رامذإلا نم هانركذام ىلع «نيديزلا

 اهذختي يتلا ةمالعلا :راعشلا لصأو ءاهراعش نوللا اذه تلعج :بهذملا نول ترعشتساو ءرْظلا وهو ءنتم عج نوتلاو“
 .بعذلاب همم ءيش نول يأ ءبهذلاب هومملا :بهذملاو .بايثلا نم دسجلا يليام :وه وأ ءاه فرعيل براخلا

 ش .لفلا ةروس نم  ةيآلا )١(

 .هط ةروش نم ا/4 ةيآلا (0)

 .صالخإلا ةروس نم ١ ةيآلا ()

 .برعلا مالك ايف عقوو :«ق» يف (؛)
 :.الاغص ؛ج بضتقلاو ؟/ص اج .ةيويعسي :رظنا (0)

 ٠ .ا7/ص اج شيعي نيا :رظنا (0)
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 ٌديز ينبرض :ريدقتلاو ءديز هتبرضو ينبرض :تلق لوألا تلمعأ نإف

 مهتب رضو يَبَرَضو ءناديزلا |هتبرضو يَبَرَص :عملاو ةينثتلا يفو ءههتبرضو

 .مهتبرضو نوديزلا ينبرضو اهتبرضو ناديزلا ينبرض :"ريدقتلاو نوديزلا

 تُبرض :عملاو ةينثتلا يفو يناثلا لامعإ ىلع ّديز ينبرضو تبرض :لوقتو

 ةلالدل لوألا نم لوعفملا فذحت «نوديزلا ينبرضو تْبرضو «ناديزلا ينبرضو
 هيلع سيلام فذح زوجي الو هنيعب (لعافلا وه "'لوعفملا نأل) هيلع "يناثلا
 .ليلد

 :نيمسق مسقني فوذحلا ىلع مالكلا ةلالدو

 فلخ ىلإ جاتحيال اذهف «نيعم ريغ فوذحم ىلع مالكلا لدي نأ :امهدحأ

 .نييعت ريغ نم ام بورضم ىلع مالكلا اذه لدف مويلا تبرض :كلوقك

 :كلوقك مالكلا يف هنم فّلخ نم دب الف هنيعب فوذحم ىلع لدي نأ :رخآلاو

 :ريدقتلا نآل .هب لوعفملا ديز ىلع لدي لعافلا ديزف ٌبيز ينبرضو تبرض

 يَبَرَضو ًأرُْمَع ترض ىلع ريدقتلا ناك ولو ”) ,تيز ينبرضو ءأديز تير
 .«ورمع» ىلع لديال «اديز» نأل ءفذحلا زجي لل ("دْيَز

 زع هللا لوقك زئاج نسح هيلع لديام مالكلا يف ناك اذإ لوعفملا ٌفُدَحَو

 أريثك هللا نيِركاذلاَو «”تاظفاحلاو ْمُيَجوُرُف َنيظفاَحْلاَو» / :لجو

 ./88ص ؟ج بضتقملاو «ص اج هيوبيس باتك :رظنا )١(
 .هيلع لعافلا ةلالدل :«رد يف (؟)

 .«ق» يف صقن ()

 . ...أرمع تبرض :ريدقت ىلع مالكلا ناك ولو :«ق» يفو «هر» يف صقن (؟4)

 يف هيوبيس عنص ا؟ (نيركاذلاو) ةيألا نم يناثلا رطشلا يريصلا مدق دقو ءبازحألا ةروس نم 5 ةيآلا (5)

 .فحصملا يف هيلع ىهام ىلع اهتبثأو 00ص اج

 - «مهجورف نيظفاحلاو» :هلوق يف الإ ًاقلعتم فاصوألا هذبل ركُدَي مل» :؟55ص امج طيحلا رحبلا يف نايح وبأ لاق
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 ولو «لوألا وه يناثلا نأل ,هتاركاذلاو "'اهتاظفاحلاو :ريدقتلاو «تاّركاذلاَو
 م كلذ هبشأام وأ .هناطلس مظع تاركاذلاو اريثك هللا نيركاذلاو :ريدقتلا ناك

 يقب ايف يذلا ""فوذحملا نمو «"هيلع لديام مالكلا يف سيل هنأل ءهفذح رجي

 :قدزرفلا ٌلوق يقّلأام ىلع ليلد
 ا”دسألا ةَبْبَجَو ْيَعاَرَذ َنْيَب هَل َتْفِرَأ ًاضرا ىَأَر ُرَماَي

 هيلع يناثلا ةلالدل لوألا نم هيلإ فاضملا فذَحَف «هتببجو دْسألا يغارذ ديري

 :لصألا ناك "” (ةوُضْري ْنَأ َُقَحَأ ُهَلوُسَرَو هللاو» :لجو زع هللا لوق هلثمو

 رخآلا ةلالدل اًمَدحأ فّدَحَف ءهوضرُي نأ قحأ هلوسرو "هوضري نأ قحأ هللاو

 ولو ؛هيلي يذلا لامعإ ىلع « ًاقلطنم اديز ُنظت وأ مْعَت قم :لوقتو ءهيلع

 معت ىتم :ريدقتلاف ءأقلطنم ًاديز هاّيإ هنظت وأ ملعت ىتم :تلقل لوألا تلمعأ

 «قلطنم ريمض «هاّيإ» و ءديز ٌريض «هنظن» يف ءابلاف ءهاَيِإ هنظت وأ ًاقلطنم اديز

 ركذلا قلعتم ىلعو «ةبلاغلا ةوهشلا بكرمو ءالقعلا ةلزنم هنوكل ظفحلا قلعتم ىلع صن « ءاريثك هللا نيركاذلاو» -
 نم فذحو «ىلاعت هللا وهو هركذت نم مسملا ركذتيل هفاصوأ عيمج ىلع يوتحلا معلا وه ذإ هللا ظفل وهو مظعألا مسالاب

 .«هتاركاذلاو اهتاظفاحلاو :ريدقتلاو ءمدقتام ةلالدل لوعفملا تاركاذلاو تاظفاحلا

 هعيثأمو «هيوبيس دنعو هدنع ةيآلا بيترتل قفاوملا وهو اهتاظفاحلاو هتاركاذلاو :ريدقتلاو :خسنلا عيمج يف )١(

 .ةوالتلا بيترتل قفاوملا وه
 .فوذحملا اذه ىلع لديام :«ق» و «ر» يف )١(

 .فذحلا نمو :«ق»و «ر» يف ()

 ةعاضصلا ريبو ؟00"ص ١ج صئاصخلاو ,7575ص ؛ج بضتقملا :رظناو ؟؟ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو (8)

 "١7ص هدهاوش حرشو 37١ 7580 ص ينغملاو 55ص ا١جو 55ص اج ةنازخلاو "٠١ص "”ج شيعي نبأو 797/ص اج

 "16ص هناويدو ١١ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 6١ص ١ج ينومثألاو ١٠ص اج حيرصتلاو 60880 ص ؟ج ينيعلاو

 باحس ضراع فصو .نيرشعلاو ةيناثلا رمقلا لزانم نم ةهبجلاو ناعارذلاو «قفألا ضرتعي باحسلا :ضراعلا

 .ةهبجلا ءونو عارذلا ءون نيب ضرتعا
 .ةبوتلا ةروس نم 7؟ ةيآلا (5)

 .ه00ص ؟ج جاّجتزلل هبارعإو نآرقلا يناعم :رظنا )١(
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 نأ فوذحملا ىلع ةلالدلا يف نّيبألا نأل. نيقفتملا نيلعفلا يف بابلا اذه رثكو

 ىلع نْيقلَتْلا يف زوجيو «يناثلا يف لمعي يذلا وه لوألا يف لمعي يذلا نوكي

 :نيقفتملا يف قدزرفلا لاق ءانركذام

 . .٠ ىلإ 03 2 07 ” هداه 1 .ه
 مثاهو فانم نم سمش دبع ولب ينّبسو تبَبَس ول افّصن نكلو

 دبع ينب ينوُبسو َتَْبَس :لاقل مالكلا يف لّوألا لمعأ ولو يناثلا لامعإ ىلع اذبف

 .ينوبسو سمث دبع ينب تْبَبس :ريدقتلا نأل ءسمث

 :نيفلتخما يف '"ةعيبر يبأ نب ُرَمَع لاقو
 احْإ َدوُع هب تكاتْماف َلْحْنَت ةكارأ دوعب كنت ْمَل يه اَذإ

 لمعأ ولو .هب تكاتساف لح ٌدوُع لْحْنَت :هريدقتو لوألا لامعإ ىلع اذبف

 :ةّمٌرلا وذ لاقو ءلحْمسإ دوعب تكاتساف لخْنت :لاقل َىناَثلا

 ""بَرَخلا رمثألاب ةقبشيل ىَلَو مرق لدِخأ يفاوخ ناك

 «هقبسي» يف ءابلاف ٠ رعْمألاب ةقبسيل ْبّرحلا ىلو :ريدقتلاو .«ىلو» وهو لوألا لمعأ

 لماو 188ص ؟مسق ١ج يفاريسلا حرشو ص ؛ج بضتقملا :رظناو "5ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو )١(

 هناويدو ؛؟56ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو ١١٠ص دنزلا طقس حورشو /,8ص ١ج شيعي نباو 27“ص فاصنإلاو 27١1ص

 .دحأو ىنعمب ٌفّضْنلاو لدعلاو ءالدع نكلو :ىوريو :8؛ص

 ليفط ناويد :رظنا عّنقْلا ىلإ آضيأ بسنو .يعمسألا نع ِيرمَتْنَملا لقت اك يِوَنَقلا ليفط ىلإ بسنو
 ١ج يفاريسلا حرش :رظناو ١٠ص اج هيوبيس دهاوش نم تيبلاو .:4"ص ةعيبر يبأ نب رمع ناويد تاقحلمو ؟هص

 ؟ج ينومثألاو ؛؛ص اج رردلاو 76ص اج عمبلاو ”6"ص ؟ج ينيعلاو /4 78ص ١ج شيعي نباو 185ص ؟مسق

 ناصغألا قيقد رجش نيسلا نوكسو ةزمبلا رسشكب لحسإلاو هريتخا :لَحْنُت ::1ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو ١؟0ص
 .ًاضيأ كاوسلا هنم ذختي

 يلامأ :رظناو «ةلوادتملا وحنلا بتك يف هب دهشتسا نم ىلإ دتهأ لو «ةيبرعلا دهاوش مجعم بحاص هركذي 0( 
 تحت ناتثير يفاوملاو ,رقصلا :لدجألاو .١١ص هناويدو 50ص يشرقلل راعشألا ةرهمجو 070ص ؟ج يلاقلا

 .دوسلا ةراجحلا تاذ ضرألا نم ظْلَغام :زعمألاو .محللا ىلإ ةوهشلا ديدش :مرَق «حانجلا

1659 



1 / 0 

 زعمألاب هاقبسيل شو :ليقل اذه َينُث ولو ,رقصلا وهو «لدجألا» ىلإ ةعجار

 .ىرابحلا ركذ :بّرخلاو ءهاقبسيل نابّرحخلا ىَلو :ريدقتب نابّرَخلا

 :يناثلا لامعإ يف ةّلهاَب نم لجر لاقو

 هاب ابلثمو لحل يت "2 ةتاقيَس اه ىَنْقَت ىرأ دقو
 ةنافيس لاقل «ىَرأب وهو لوألا لمعأ ولو «َىَنْكَت» وهو يناثلا لامعإ ىلع

 .بصنلاب

 «أدنه» عفرتف «نالوقت» لامعإ ىلع ةقلطنم ٌدنه نالوقت مأ ناماعتأ :لوقتو

 ةياكحلا بهذم ىلع «نالوقتأ» تلعج اذإ اذه ءاهربخ ٌةقلطنم» و «ءادتبالاب

 /:تلق اذه ىلع لوألا تلمعأ نإف ءهب تْبصن نَّظلا بهذم ىلع هتلعج نإو

 مأ ةقلطنم ًادنه ناماعتأ :ريدقتلا نأل ؛ةقلطنم ًادنه يه يه نالوقت مأ ناماعتأ

 ريض ةيناثلا يهو ءءادتبالاب ٌعفر يهو ءدنه:ٌريض ىلوألا ّيِهَف يه يه نالوقت

 ناماعتأ :تلق (لوألا "تلمعأو) نظلا بهذم ىلع «نالوقت» َتْلَعَج نإف

 اهالوقت وأ ةقلطنم ًادنه ناماعتأ :ريدقتلاو «ةقلطنم ًادنه اهاَنإ اهنالوُقت مَ

 .اهاّيإ

 لوألا لمعأ ولو ءيناثلا لامعإ ىلع :نيبوثلا ديز يناطعأو تيطعأ :لوقتو

 .نيبوثلا ًاديز اهيناطعأو تيطعأ :لاقل

 هبسنو 7١ ص ١ ج يناثلا لامعإ ىلع هب دهشتسا دقو ؛هيوبيس دنع ًاضيأ ةلهاب نم لجر ىلإ بوسنم وهو )١(

 :رظناو 7١ص اج يفاريسلا نبال هيوبيس تايبأ حرش :رظنا يمّرجلا ةلغَو ىلإ هيوبيس تايبأ حرش يف يفاريسلا نبا

 :ةنافيسلاو هب ماقأ :ناكملاب ينغ نم مقت :ىَنْغَت :407ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 28ص فاصنإلاو ٠ص ؛ج بضتقملا

 .ابّطلا ىلإ هوعدت :ملحلا ّصَت ؛ةقوشمملا

 .«ق»و «ر» يف صقن )١(
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 تاَمْعَأ ناف .««تفداص» لامعإ ىلع ءارمعو اديز تفداص نإ مْركأ :لوقتو

 نإ ًارْمَعو ًادْيَر مركأ :ريدقتب ًارعو ًاديز اهتفداص نإ ْمرْكأ :تلق رْكأ
 ءارع وأ اديز تفداص نإ مركأ :تلق واولا عضوم يف وأب تئج نإف هاَمبَتْفداص
 رضي ءارمع وأ اديز ةّتفداص نإ ْمرْكَأ :تْلَق لوألا تلمعأ نإف ءيناثلا لامعإ ىلع
 :لوقتف اعيمج اَمُهراَضِإ زوجيو ءهّتفداص نإ اههدحأ مرْكأ :ٌريدقتلا ّنأل ءادحاو

 .اههتفداص نإ اهدحأ ْمِرْكَأ ريدقت ىلع ارع وأ اديز اهتفداص نإ ٍمْكأ
 يفو ءاهنم فداص ْنَم ماركاي ُهَتْرَمُأ لوألا يف كنأ :لوألاو اذه نيب قرفلاو

 م رخآلا نود اههدحأ فداص نإف ءاعيمج اًهقداص نإ اهدحأ ماركاي هترمأ يناثلا

 فرعاف «ماركإلا هيلع ّبَجَو اَمُهَدَحَأ فداص نإ لوالا يفو «ماركإ هيلع بجي
 .ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ

 ه6ه١



 لتبلا ُباَب

 ريغ نم لوألا عقوم هعوقو ريدقت ىلع مالكلا يف ءيجي لدبلا نأ معا

 ِنيبُم ٌريغ هسفنب متاق لدبلا نأ ىلع نكلو «هركذب ةدئافلا لاطبإو لوألا ءاغلا

 .توعنملا مامت نموه يذلا تعنلا نايب لوألا نع

 الدب ًارْمَع َتْلَعَج ءأرْمَع هاخأ تيأر َديز :َتْلُق اذإ كنأ اذه ىلع ليلدلاو

 :ظفللا ريدقت ناكل هب ةدئافلا لاطبإو خآلا ةلازإ ريدقتلا ناك ولف «خألا نم

 امنإو ؛هنم لدبمال لطبم ريغ لدبلا نأ ناب دقف ءدساف اذهو أرْيَع تيأر ديز

 ِناَعَم نم ةقتشم ٌءامْنَأ هل نوكي دق دحاولا ءيشلا نأ لدبلا ركذب ةدئافلا

 دقف كظفل يف اهتعمج اذإف «نيرخآ دنع اهضعببو «موق دنع اهضعبب ٌرَيَدْيَ

 هنيعب ديز اخأ سانلا ْضعب فرْعَي دق هنأ ىرت الأ «نايبلا هوُجو عيمج نم هنن

 دْيَر :تْلُق اذإف «؟ديز وخأ هنأ فرعي الو همسا فرعي مُهْضعِبو ههقما فرعي الو

 نم هفرعي مل نم ُهَفَرَعَف ةّوخألاو مسالا هل َتْعَمَج دقف َأرْيَع هاخأ ْتْيَأ

 َفرعَي نا زوجي دقف ءحلاص لجر ديزب تررم :تلق اذإ كلذكف ءاعيمج نيتبجلا

 .َُتْفَرَع ؟ ْبطاخلا ةقرعيل هحالص تّركذ دقف ,حلاص لجر هنأ ِمُعَي الو ًاديز

 :هجوأ ةعبرأ ىلع برعلا مالك يف لدبلاو

 ؛كيخأ ديزب تررم / :كلوقك َوُه َوْهو 'ءيشلا نم ءيشلا لدب :اهدحأ [ب / :]
 .ًاديز كاخأ تيأرو

 قباطملا لدبلا وهو (1)
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 مهَرْثكأ مق ودب يناتأ :كلوقك هضعب وهو ءيشلا نم ءيشلا لدب :يناشلاو

 .ةبَجو اديز تيأرو

 هّبْوَت دْيَر قرش :كلوقك هيلع لمشم وهو ءيشلا نم ءيشلا لدب :ثلاثلاو
 .همالك كّمالغ ينبجعأو

 - ناسنإلا هديريالام ىلإ ناسللا قبس ةبج لع وهو طلغلا لدب :عبارلاو

 "رع تيأر :لوقت نأ تدرأ) أرثع ادْيَر تيأر :كلوقك ديريام ىلإ هنع
 .تدرأ يذلا ورمع ىلإ هنع كناسل َعجر 5 ديز ىلإ كناسل قبسف

 ةركنلا نم ةفرعملاو «ةركنلا نم ةركنلاو «ةفرعملا نم ةفرعملا لدب زوجيو
 ؛زئاج كلذ لك ءرهاظلا نم رضملاو ءرضملا نم رهاظلاو «ةفرعملا نم ةركنلاو
 ,ًارع كاخأ تمركأ :لوقتف لوألا عقوم عقي نأ هريدقت لدبلا نأ اديب مل

 موق ركذ ىرج اذإ "(و) ءديز حلاص لجرب تررمو .ًاحاص ًالجر اركب تي
 طاَرّقلا اندها» :ليزنتلا يفو ُهاَيِإ ًاديز تيأرو ءكتوخإ ينومركأ :تلق

 :هيفو :ةفرعملا نم ةفرعملا َلَدَب اذهف طع تنعنَأ َنيِذَّلا طاّرص "قتلا

 نم ”ةفرعملا ُلَدَب اذبف «هللا طاّرص ' مقتل طاّرص ىلإ يدبتل كنإو»

 نم ةركنلا لدب اذهف «ةّئطاخ ٍةَبذاَك ةّيصان 'ةّيصاّنلاب ًاعفْسَنَل» :هيفو «ةّركنلا

 .ةفرعملا

 :نيبجو لقحيف هضعب وهو ءيشلا نم ءيشلا لدب امأف

 .لصألا يف صقن )١(

 .«ق» يف صقن (؟)

 .باتكلا ةحتاف ةروس نم" ناتيألا (0)

 .ىروشلا ةروس نم 05 55 ناتيآلا (5)

 .38ص ا١ج بضتقملاو ؟١؟؟ص ١ج هيوبيس باتك رظنا (0)

 .قلعلا ةروس نم 1١ لد ناتيآلا (9)

 - 6١ال



 ركذ َرّرَك هنأ الإ ءلدبلا وه يذلا يناثلا ىلع اينْبَم مالكلا نوكي نأ :امهدحأ

 مهفيف «ضعبلا ديري وهو ,كّموق تيار :لوقي دق لئاقلا نأ كلذو :ًاديكوت

 .هنع كلذ

 نأ زوجي نك دق يذلا ضعبلا ركذ دقف مهرثكأ كموق تيأر :لاق اَذإو

 تْيَِبْلا ٌجح 'سانلا ىَلَع هللو» :نآرقلا يف هّلثمو ءاديكؤت ه هركذ ريغ نم معُي

 ملل «تْيبْلا ٌجِح ساّنلا ىَلَع هللو) :ليق ول هنأل «ماليبَس هْيَلِإ عاطَتشا نَم

 الإ اسفن فلكيال لجو زع هللا نأل «مهريغ نود مبنم نيعيطتسملا ىلع هنأ

 .ًاديكوت «عاطتنا نم ركذف ءاهعسو

 هل ادب امنإو ءهمالك لوأ يف ' "لدبلا دصقي ْمَل مكتمل نوكي نأ :يناثلا هجولاو

 نيهجولا الكو «نييبتلل ضعبلا ركذف لوألا ىلع راصتقالا دْعَب دارأام َنّيَبُي نأ

0( 
 . هيوبيس نع

 :تلق اذإ كنأ كلذو ءهنع لوألاب ةرابعلا حصتام وهف :لاقشالا لدب امأف

 ءليلدب بوث هنأ ملَعُي نأ زوجيو هكلم نم ءيش قرت هنأ ملَع دقف ءديز قرس

 كنولأسي» :نآرقلا يفو «نايبلل هركذ زاج ركذُي ل نإو - ىنعملا لّمحا اماف

 َكَنوُلأْسَي » :ليق ول هنأل ءلاتشالا لدب اذهف «هيف لاتق ماَرَلا ' ”رهشلا 6

 اوناك مهنأل ههنيعب مارحلا ربشلا نع اولأَي مل مهأ ملعل «ماَرَحْلا رُبشلا "نع

 ركذُمي نأ زاجف ءهيف ثدحي امو 'ءارحلا ربشلا لاوحأ نع اولأس امنإو «هنوفرعي

 .نارمع لآ ةروس نم 41 ةيآلا )١(

 .همالك لوأ يف نايبلا ىلإ دصقي مل :«ق» يفو ءهمالك لوأ نم لدبلا ىلإ دصقي مل :هر» يف ()
 .ها/ص اج باتكلا رظنا ()

 .ةرقبلا ةروس نم 7١1 ةيآلا (8)

 .«مارحلا رهشلا يف لاتق نع كنولأسي :ىنعملا» ::١8ص ١ج جاجزلل هبارعإو نآرقلا يناعم يف (5)
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 :هيوبيس هدشنأ « "رعاشلا لوق هّلثمو ؛ًانيبْبَت هنع لاؤسلا يف مُيَضَرَغ ناكام

 ابهئاتنأ ىَلَع ُلْؤَبلا َكَنَعو ابئاَه ِهْرَب دّقفت تَرَكَذو

 :ىشعألا لوق هلثمو «هريغو اهئام درب نم هدَّنَقَت» لاوحأل وه اَمْنِإ ٌركذتلا ّنأل

 "مئاَس ٌمانَيَو تانابل ضَقَت هَنْيَوَن ءاوُن لْوَح يف ناك دقل
 لوح يف ناك دقل :هلوق نم مّبفُي هنأل ؛هريغو ءاوُثلا ىلع لقشم لحلو

 .لوح ءاوثو لوح ةماقإ نم مبفُي ام تانابل ىضقت

 امنإو ءديف يوُر مالك الو ءرعش الو ؛نآرق يف قب د الف طلغلا لدب امأو

 | قبس ةبج ىلع نوكي

 هيلع زوجي ال - لجو زع هب مكتملا نأ مولعم هنأل 0
 هلازأ طلغلا ىلع "!هبنت ىتف ءهرعش شتفي رعاشلا نأل ؛رْكش يف عقي الو ءطلغلا

 مل هديري ال يذلا ءيشلا ىلإ لكتملا ناسل قبس اذإو « (هب ةّبّمسلا "نم هيلع ال)

 .نمحرلا دبع نب ربج وأ يدعسلا ةزجو وبأ وه )١(

 توقاي هبسنو ء(دتقت) نادلبلا مجعمو ؟١6ص ١مسق ؟ج يفاريسلا حرش :رظنا «07/ص اج هيوبيس دهاوش نم تيبلاو
 :اذكه هتياورو يسعقفلا ةزجو يبأ ىلإ

 ابئانأ ىلع لوبلا كتققو' ال كإظأ نم تاس م اذإ ىتح

 زاجحلا قش يف (ىثب) ةَّيكَر يهو «ةيناثلا ءاتلا مضي يرشخمزلا هطبضو ..ةحوتفم ىرخأ ءاتو نوكسلا مث حتفلاب (دتقت)و

 22185ص ؟ج ينيعلاو «؛68ص ؟١ج لوصألا :رظناو .زاجحلاب ةيرق يه :ليقو «نزاوه نب ركب نب دعس ينب هايم نم

 ١ج (كتع) ةرهجلا :ًاضيأ رظناو .حيحصلا وهو نمحرلا دبع نب ربج :لاقيو .«يدعسلا ةزجو وبأ وه هلئاق» :لاقو

 يأ ةقانلا ذْحَف ىلع لولا ُكَتَعو .(دنق) ناسللا يف لوألا هرطشو ءنمحرلا دبع نب ربج ىلإ ديرد نبأ هبسنو ١2ص
 .قاسلاو ذخفلا نطبتسي قرع وهو ءاسن عمج :ءاسنألاو (كتع) ناسللا :رظنا ءسبي

 لوصألاو ,057ص ءجو ,57ص اجو 37ص ١ج بضتقملا :رظناو .455"ص ١ج هيوبيس دهاوش نم وهو (1)

 هدهاوش حرشو :503ص ينغملاو 16ص ؟5ج شيعي نباو 5ص اج يرجشلا نبا يلامأو ؟هص لمجاو ؛هص ١ج
 .تانابل يَمَقَت :ناويدلا ةياورو :618ص هناويدو ؟١6ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 557/ص

 . هب َرَعَش :ءيشلا ىلع هّبَنتم : (هبن) ناسللا يف (9
 . «ر» يف صقن (9
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 تررم :لوقيف «هركذي مل هنأك ىتح هنع عجري هنكلو هب مكت ام ٌدر هنكمي

 هدف ناك ام ركذ مث ءلجر ىلإ هناسل قبسف ءراحب تررم دارأ ٍبامح لجرب
 .رامح وهو هيلإ

 ريدقت ىلعو «ىنعملا يف وه هنأل ؛هنم لدبملا بارعإ لثم لدبلا بارعإو

 .هعقوم هعوقو

 :تلقف تعفر تّئش نإو ءلدبلا ىلع هيخأو ديز نيلجرب تررم :لوقتو

 برعلا نم لجر نيلجرب تررمو هوخأو َدْيَز اَمُه يأ ؛هوخأو ٌديز نيلجرب

 1 :يثاجنلا لاق !؟ ءمجعلا نم لجرو

 "ناثدحلابئاصاهامر ل جرو ةحيحص ل جر نْيلْجر يذكت نكو

 1 | :"”قدزرفلا لاقو

 ريخلا دّمحُي ىليل نباي افإو اهب تربح قالخأب تُدمُح دقو

 ٌرَوَز اهفاتكأ يف ليخلل نعطلاو اهفرعن َناورَم ْيَدَي نم ةواخس
 ٌرقَتُحُم وُهَو ىحضأل تارفلا ضيف ةنيذت ول ىليل نباي لئانو

 يف ةرورجمأ «قالخأ» نم «لئان»و «ليخلل نعطلا» و «ةواخس لدبأف

 :ةحيحص لجر اَمُبْنم :ريدقتب ءادتبالا ىلع زاجل اذه لك عفر ولو «لوألا تيبلا
 .ريدقتلا نم كلذ هبشأ امو «ةواخس اًبْنمو

 زوجيو «لذبلا ىلع ءًانوزوم هّضعبو اليكم هضعب كماعط تعب :لوقتو

 نوكي نأ ىلع «؛نوزوم هضعبو ليكم هضعب كّماعط تعب :لوقتف «عفرلا

 ١ ج ةنازخلاو 7” ص يرجشلا نبا ةسامو 5 ص 03 ج بضتقملا :رظناو 36 ص ديز يبأ رداون يف وهو )00(

 .594 ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو ٠ ص ١ ج ةدمعلاو 73/8 ص ” جو 50١ ص

 .ةلوادتملا وحنلا بتك يف هب دهشتسا نم ىلع رثعأ لو ,556 7١8 ص :هناويد :رظنا (0)

 35 لي



 «نوزوم» و أدتبم يناثلا «هضعب» و هربخ »2 7 م»و ءادتبالاب ًاعوفرم «هضعب»

 «نوروم هضعبو ليكم هضعبو كَماعط تعب :هريدقت ةفودحم لاحلا واوو «هريخ

 لاح يف هتيأر يأ ءمئاق هوبأو ىأ ءمئاق هوبأ ًاديز تيأر :لوقت 3 هلاح هذه يأ

 ."”(هيبأ) مايق

 عقو ٌدَقَعلاف تعفر اذإ كنأ :بصنلا نيبو ةلأسملا يف عفرلا نيب قرفلاو

 ءانزو اذكو اذكب َضعبلا اذه ككغعيبأ :تلق كنأك ةدندح ىلع ضْفَب

 .اليك اذكو اذكب ّضعبلا / اذهو

 نم لدب ضعبلاف ءأدعاق مهضعبو ًاًماق مهضعب سانلا تبرض :لوقتو
 .لاحلا ىلع ّبْصَن ًادعاقو ًاًئاقو ؛سانلا

 زوجيو ءانّيب ام ىلع اّينغ مهضعبو ًاريقف مهضعب كموقب تررم :لوقتو

 لاحلا عضوم يف ةلملاو ريخلا ىلع «ينغ» و «ريقف» عقرو ءءادتبالاب «مهصعب» عفر

 مهفيعض سانلا تفّوخو ءأضعب مهضعب سانلا تمزلأ :لوقتو هواولا ريدقتب
 هم الهمس 3 دا (؟)ه < 0 235 . ١

 مُيْصْعَب سانلا هللا "غاَقد الولو#» :لجو زع هلوق هنمو ؛كلذ ىلع «مهيوق

 نآل ؛لعفلا ةّيدْعَتل «ضعبب» يف تلخد ءابلاو ءسانلا نم لدب مهضعبف « ِضْعَبِب

 .ًاضعب مهضعب ُعَفْدَي سانلا هللا لَعَج :ريدقتلا

 هيف زوجي الو ءهانعم يف ناك اذإ لعفلا نم َلَدْبي لعفلا نأ معاو :لصف

 )١( هرم يف صقن .

 نسحلاو بوقعيو ِنَقْعَج يبأو عفان ةءارق «عافد»و .جحلا ةروس نم ؛٠ «ةرقبلا ةروس نم ١0١ ةيآلا (0)

 8١ ص ريسيتلاو ؟5/ صو ١٠١ ص ؟ ج رشنلاو ١5١ ص يناعملا زاربإ رظنا ء عفد الولو» :نوقابلا أرقو :لبسو

 .547 2355 ص رشبلا ءالضف فاحتاو ١١5 ص ؟ ج طيحملا رحبلاو

 5 ل

 ب / دز



 سا 8

 تلدبأ ةمركأ ّيلإ نسْحُي ىنثركي ْنَم :لوقتف ءاذه ٌريغ لدبلا ماسقأ نم ءيش

 :"ارعاشلا لوق هلثمو ىمانعم ٍق هنأل 0 «مركُي» نم «نسحي»

 اَجَجأت ًارانو الزج أبطح ذجت انرايد يف انب ْممْلُث انتأت قم

 .هأئعم 2 هنأل 0 ءانتأت» نم ثملت» لدبأ

 :هي وبيس هدشنأ رخآ لاقو

 ًاعئاط ءىجت "وأ ًاَهْرَك دخؤت اقياب ذأ هللا َىَلَع نإ

 هل ؛هأنعم يفوهو هيلع «ءيجت» فطَعو «عيابت» نم «ذخؤت» لدبأف

 فرعاف ءًاعْوُط اًمإو ءًاهْرَك اّمإ .نيبجولا نيذه دحأ ىلع الإ نوكت ال ةعيابمل
 .هللا ءاش نإ كلذ

 .هناويد يف سيلو ةئيطحلل بسنو ءّرحلا نب هللا دبع وه )١(

 7” ج شيعي نبأو 285 ص فاصنإلاو 38 ص ؟ ج بضتقملا :رظناو ؛260 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم تيبلاو

 515 ص + ج ينومشألاو ١11 ص ١ ج رردلاو ١١8 ص ؟ ج عمبلاو 151.330 ص + ج ةتازخلاو 8: ص ٠ جيو 55 ص

 نم أتيب ةنازخلا يف يدادغبلا حرش دقو .7 ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو ١١5 ص ١ ج حيرصتلا ىلع ني ةيشاحو

 اهو ّرحلا نب هللا دبعل رخآلاو ةئيطحلل امهدحأ نيتيب نم ًاقفلم لدبلا باب يف ةيفاكلا حرش يف يضرلا دهاوش

 :وه تيبلأ

 اججأت ًارانو الزج ًابطح دحت هراسنن ءوهض ىلإ و شعت هتأت ىتم

 .ةئيطحلل هردصف ءأوهس نيتيب نم بكرم حراشلا هدشنأ ام نأ اذه نم معو» 17١: ص + ج يف :لاق مث

 .ٌرحلا نبال هزجعو

 يزاجم ثنؤم رانلا نأل وأ ءرانلا ريكذت عم قالطإلل فلألا وأ ,رانلاو بطحلل ريضلا :اجّجأت ءظيلغلا :لزجلا

 .ًاركذم ابيلإ ريضلا داع

 ىلع يضرلا :رظناو 7/8 ص ١ ج يف هب دهشتسا دقو ءابلئاق ملعي ال يتلا هيوبيس دهاوش نم تيبلا (8)

 ؟ ج ينومثألاو 11١, ص ؟ ج حيرصتلاو .154 ص ؟ ج ينيعلاو 575 ص ١ ج ةنازخلاو ,500 ص ١ ج ةيفاكلا

 .ضفاخلا عزن ىلع بصن مسقلا واو فذح اماف هللاو يلع يأ هللا ّيَلَع 2457 ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 5١١ ص
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 ديكوتلا باب
 :نيبرض ىلع مالكلا يف وهو «هبارعإ يف دّكؤملل عبات ديكوتلا نأ ملعا

 .طلغلا ةلازإل :رخآلاو ءسفنلا يف ىنعملا نيك :امههدحأ

 تيز ٌديز ماق :كلوقك ءيشلا ريركتب نوكي هناف :ىنعملا نيكمت امأف
 .بهذ بهذو

 نإ نإ :زوجيف «فرخلاو لعفلاو مسالا يف زوجي ديكوتلا نم برضلا اذهو
 اوُدَعّس َنيِذَّلا اًمأو© :لجو زع هلوق هنمو « «نإ» ريركت ىلع «قلطنم ًاديز
  :رعاشلا لوق هنمو « «اًبيف "'َنيِدلاَخَةْنَجْلا يفق

 ملكت ""نإوتاّّصتْذالن يِمّلْساَتَمَْت يِمَلْسا مّن يملا ايالأ

 نأ زوجي هنأل ؛مبلك كتوخإ ينءاج :كلوقكف طلغلا ةلازإل ديكوتلا اًماو .
 تْلزَأ دقف مهلك :تلُق اذإبف ءمهضعب كءاج هنأ مهوتّيف .كّتوخإ ينَءاج :لوقت
 .كّشلا ةْجو

 نوكي نأ لقحي  ُنبكأ هللا ٌربكأ هللا» :تلق اذإ  ناذألا يف ريركتلاو

 نبكأ هللا» :عمس نِّمَع طلغلا ةلازإل نوكي نأ لمحيو سفنلا يف ىنعملا نيكتتل
 .كشلا لاز دقف رركت اذإف «ناذأ ريغ نم رّبَك ًاناسنإ نأ مهوتف

 )١( ةيآلا ٠١ .دوه ةروس نم |

 ةيبرعلا دهاوش مجعم :رظناو 584 ص ١ ج شيعي نبا دهاوش نم وهو «لئاق ىلع تيبلا اذهل رثعأ ل 9
 لومعم هنأ ىلع بوصنم تايحت ثالثو ءفوذمحم ىدانملاو ءءادنلا فرح نوكت نأ زوجيو «هيبنتلا درج ءايلاو 56؟ ص

 : (مم) ناللا يفو ء تايحت ثالث هذه :ريدقت فوذحم أديم ربخ هنأ ىلع هعفر زوجيو « ًالثم كيدهأ يأ فوذحن
 . ءانك تلعف َتَمَث اذكو اذك تلعف :لوقت .ءات مث يف ديزت برعلاو»
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 ٌمَمْجَ» و هكر و «هنيع»و / هشفن» :ديكأتلل ةعوضوملا ءامسألاو 1 / 5]

 . ءاَنْلك و «الك» و «ءاعمح مو

 و هّنْيع هّسفن اديز تيأر :لوقت ءثنؤملاو ركذملا اهب ٌدكٌوي نيعلاو سفنلاف
 3 ةيوكل مد *6 0 دمك 3 9 1 ملل ل
 مهتبرضو ءاَمبنُيَعا اَمَُبَسفنا اَمُبتيارو ءاهنّيع اهسفن اج تررم : ( لوقت)

 :لوقت ْضَحَبَْي ام الإ اه َدَّكْوي الف كاَعْنَج» و «عَمْجَّدو لكم امأف

 ينءاج زوجي الو ءءاعمج كراد تلخدو .عمجأ لاملا تذخأو «مهّلك َموقلا تيأر

 .ءاعْيَج دنه الو محَأ ورْمَع الو هك دير

 .ةرمضملاو ةرهاظلا ءامسألا يف «ىلع» ةلزنك ةفاضإلا يف

 «نيلجرلا الكب تررمو «نيلجرلا الك تيأرو «نيلجرلا الك ينءاج :لوقتو

 عفرلا يف هتكرتو ء«ءاي رجلاو بصنلا يف هقلأ َتْبَلَق نيبثالا ريض ىلإ هتفضأ اذإف

 ءاهيَلك اهب تررمو ءاهّيَلك اهتيأرو ءامالك نالجرلا ينءاج :لوقتف ؛هلاح ىلع
 ءامسألا عم هفلأ بلقت الو . «ىلع» مزلي اك هل ةفاضإلا موزلل ؛ىلعب هّتْبَّبش امنإو

 بلقنت ال رضملا عم عفرلا يف كلذكو ءابعم «ىلع» فلأ بلقت ال 5 ةرهاظلا
 ةينثت فلا «الك» فلأ تسيلو ءفرظ هنأل ؛اعوفرم 3 ال «ىلع» نأل ؛هفلأ

 (ةرهاظلا '''ءامسألا عم) ءاي رجلاو بصنلا يف تبلقنال ةينثت فلأ تناك ول اهنأل

 يلكب تررمو .كُيوخأ يىلك تيأر :لوقت نأ زجي ملو ةيننتلا فلأ بلقنت 5

 ارب ٍق ةدايز ملل

 . «ق» وا«ر» 5 صقت قفز

16 



 ءبوصنملا رمغملا عم ءاي تَبَلَق ةماكلا سفن نم هفلأ اممإو «'"ءايلاب الإ ءكيوخأ

 .انركَذ أمل «ىلع» فلأب اهيبشت رورجمناو

 «نيتأرملا اَنلك تي أر :لوقت «نيركذملا ف «الك» ةلزنع نيثنؤملا يف «اتلك» و

 .نيتأرملا اتلك يتءاجو «نيتأرملا ' ”اتلكب تررمو

 ءايلاب ءاوّيتلك كُيَتراجب تررمو .فلألاب ءاّماتلك ناتأرملا ينتءاج :لوقتو

 .ركذملا سايق ىلع

 ,تلعل ةفرعملا الإ دكؤي ال هنأ لعاو

 ىرجم يرجت يهو «فراَعَم اهب ْدّكْوي يتلا ًءامسألا هذه نأ :اًضتادحإ .

 .ةقرْعَم الإ ةفرعملا ْعَبَتَي ال هنأ 6 ءاهلثم فراعم الإ َعَبْتَب نأ زوجي الف ؛توعنلا

 يف ضرغلا آل ؛فرعُي الام ديكأت يف ةدئاف ال هنأ :ةيناثلا ةلعلاو

 زوجي دقف .ديز ينءاج :تلق اذإ كنأ كلذو ء.هنع رّبخلا نع ربخلا تابثإ ديكوتلا

 تزبخأ هئفن ٌديز ينءاج :تلق اذإف ءديز نود كءاج ديز َرمأ نأ مَهوَنُي نأ

 تابثإ نم سيلف ءلجر ينءاج :تلق اذإ تنأو ؛هنيعب وه ءيجملا ىلوت يذلا نأ

 .ةركنلا دكؤت م كلذلف ؛لجر كئيجي.ْنأ ٌرْكْنَتْسُي ال "اذ ةدئاف ربخلا اذه

 يف تعنلاك سيلو «ريركتلا ةلزنمب يم نآل ؛رمضملا ديكأت زوجيو

 :ديكوتلاو .هب َفَرْعُي ىتح توعنملا َنييبت هيف ضرغلا :'"تُمنلا ّنأل ؛ةقيقحلا

 .رمضملا ديكأت زاج اذبلف ؛هَماَقَم موقي امب وأ ريركتلاب رّبَخْلا تاَبثإ

 .ءايلاب الإ :لصألا يف )١(

 نيتأرملا يتلكب : يف (9

 ...زكلشسي ال نآكك ْذإ :لصألا يف 5

 .توعنملا نيبي تعنلا نأل : يف (8)
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 - :بتارم ابل اهب دكؤي يتلا ءامسألا هذهو

 دق امنأل ؛ىلوأ ميدقتلاب اناك انإو « «لُك» ىلع اهيدقت بجي نيعلاو سفنلاف

 ؟ديز َنْيَع تيأرو «لبجلا سفنب تلزن :كلوقك نْيَدَكْؤم ريغ نيمسا نالَمَْتْمي
 «نوعجأ» و «لك» ناكو ؛ديكوتلا ىنعم ريغ نم نيدرفم نالمعتسي اناك اماف

 هسفنب موقي ام َمَدَقُي نأ بجو عباتلا ريدقتب وأ «نيعبات الإ الَمْعَتْسُي نأ زوجي ال [ب / ؛5]

 .عباتلا ىلع

 الك" نأل ؛ ءنيمجأب ىلع لَكَ مدقت بجيف :نوفجأبو لكن امأن
 «نوقلطنم نوعمجأ :لوقت نأ زوجي الو نوقلطنم مِهَلُك :كلوقك أدتبم لمعتسُي
 «نوعمجأ» ناكو ؛هعبتت ام ابلبق سيلو َةأدتبم تلمعّتسا دق «لك» تنك اماف

 . «لك» وهو عبات َرْيَغ لَمْعَتْسُي "'(دق) ام َمَدَقُي نأ بجو اعيبات الإ َلَمْعَتْمُي ال

 ةذوخأم «نيعمجأ» نأل . «نيعصبأ» و «نيعتكأ» ىلع مدقتيف «نوعمجأ» امأو

 ميدقت ناكف «ءفورعم قاقتشا نيعصبأو نيعتكأل سيلو .فورعملا عاتجالا نم

 .معُي مل امم ىلوأ فرعو ملغ ام
 نأل :؛ «نيعمجأ» ميدقت ريغ نم «نوعصبأ» و «نوعتكأ» َلَمْعَتْسُي نأ زوجي الو

 نسب "نسخ .ثاشطن ''"ناشطع :لاقي 5 نيعمجأل ةعبات يه ءامسألا هذه

 كلذكف .ناشطعو نََح مدقت ريغ نم ءُناَغْطَنَو ْنْسَب وه لاقي ال اكف
 . «نيعمجأ» ميدقت ريغ نم اهدعب امو «نوعتكأ» :لاقي ال

 )١( «ق» يف صقت .

 هب ام :مهلوقو .اهديدش :رهظلا ةلّبَج شيطن لجرو .قلخلا ةلبج ةدش :شطنلا» : (شطن) ناسللا يف (9)

 5١. ص ؟ ج لوصألا :رظناو «عابتإ :ناشطن ناشطعو ...ةوقو كارح هب ام يأ شيطن

 ص ١ ج رهزملا يف يطويسلا هلقن ليوط ثحب هيف هلو لثملا اذه 5٠١ ص ؟ ج هيلامأ يف يلاقلا ركذ (0

 برعلل :ةغللا هقف يف سراف نبا لاق» (عابتإلا ةفرعم) نيرشعلاو نماثلا عونلا يف 885 ص ١ ج يف لاقو ء437-7

 - كلذ نع لكس برعلا ضعب نأ ىورو .اديكأتو اعابشإ اهّيوَر وأ اهنزو ىلع ةماكلا ةباكلا عبتت نأ وهو عابتإلا
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 نأ اوهركف «موقلا نم دحاو وبف «موقلا لضفأ ٌديز :كلوقك ءيشلا كلذ ّضعب

 هوعمجف ؛مهعمجأ موقلاب ''(تررم) :اولاق اذإ مملاو ءابلا ّْضْعَب َمْوَقلا ّنأ َنَظُي

 .ةفرعم تناك كلذلف ؛هتفاضإك ُهَعْيَج اولعجو

 نوعتكأ َنوُعَمْجَأ ملك كّتوخإ ينءاج :تلق نيركذملا ةعاَج تدّكأ اذإو

 ةكئالملا َدَجَسَف» لجو زع هللا لاق اك ديكأت دعب اديكأت اذه نوكيف «نوعصبأ

 .ديكأت دعي ديكأت "ةيوبيس دنع اذهف "4 نوُعَمْجَأ 0

 الو) َعَصُب َعَنُك َعَمْج نبَلُك كّيراوج َتْيَأر :ءاسنلا ةعامج يف لوقتو
 . 8 . . 5 . /(4ذه د دما م جيس مالم .

 بصنلاو رجلا يفو .:ةموضم عفرلا يف نوكتف (”ةَصْبو عتكو ٌعَمُج فرصني

 امما تلمعتْسا امل سفنلا نآل :كشفنأ تق زوجي الو كلك مق :لوقتو ؛ةحوتفم

 .هيلع فطعلا

 اّمأو .كتفنأ منأ مق :لوقتف سفنلاب هدكؤت نأ حل لصفنلاب هتدكأ نإف

 هب دكؤي نأ زاج كلذلف :ديكأتلا هيلع بلغألاف رمضملا ىلإ فيضأ اذإ لَك

 .عوفرملا لصتملا ريضلا

 هتنخس تلح اذإ لجرلا نبأ .. .عابتإ نسب نسحو .. (نسب) ناسللا يفو . ءانمالك هب دنت ءيشوه :لاقف -
 5١. ص ؟ ج جارسلا نبا لوصأ :اضيأ رظناو . (نسب) سورعلا جاتو .يرهوجلا حاحص :رظناو

 )١( «ر» يف صقن .

 .ص ةروس نم 75و .رجحلا ةروس نم ٠١ ناتيالا (؟)

 ,55؟ ص ١ ج باتكلا :رظنا (؟)

 . «ر» يف صقن (4)
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 امل ْريَغُي ل رورجماو بوصنملا ّنأل ؛هسفن هّثيأرو ءكسفن كب تررم :زوجيو
 .همال ناكساي عوفرملا ريضمال لعفلا رِّيْغ 5 اهلبق ام

 - :نيبرض ىلع ديكأتلاو

 .مومت ريغ نم قنعملا ديكأتو ,مومعلا ديكأت

 .مبلك كّتوخإ ينءاج ("'كلوقك) مومعلا ديكأتف

 .هّسفن ديز ينءاج :كلوقك مومع ريغ نم ىنعملا ديكأتو

 ؛تُبصن تئش نإو ءديكأتلا ىلع ؛مهتسمخو مهتثالث مهب تررم :لوقتو

 ىلعف رجلا اَّمأو «ةّدعلا هذه, ًاصاصتخا :تلق كنأك ردصملا عقوم عقو هنأل

 ىلع هتلالد ةوقل ؛بصنلا الإ هيف 'ازوجي الو هدحو هب تررم :لوقتو

 .ادارفأ هتدرفأ قعمب ءادارفا هب تررم :تلق كناآكك ردصملا

 . قد وا «ر» ف صقن ملل

 ىتح احيحص ابيترت ةخسنلا قاروأ بيترتب تق دقو «ق» ةخسلا قاروأ بيترت يف أطخ انه عقو (؟)

 . 274 ص يف بارطضالا اذه يبتنيسو .خسنلا ةيقبك ةقيرطلا ىلع تماقتسا

 -16ا١ا 



 تافّصلا ُباَب

 نأل ؛ةركنلاب ةفرعملا فصوت الو ًةركن ةركنلا ةفصو ٌةفرعم ةفرعملا ةفص

 نأ لطبف ؛ضراعلا كارتشالا ليزت ال ةركنلاو ءضراعلا كارتشالا ةلازإل ةفصلا

 .ةركنلاب ةفرعملا فصوت

 َعَم زوجي الو «ميدقتلاب ٌقحأ ""(ةفرعملا نأل) ةفرعملاب ةركنلا فصوُت الو

 .ةركنلل ةعبات نوكت نأ ميدقتلاب ّقحأ .اهنأ

 .مذ وأ حدم ةفصو «هريغ نم هزيقو لوألا فّرعت ع

 امو نازَبلاو راطعلا ًادْيَز تيأر "'(كلوق) لثم زييقلاو فيرعتلا ةفصف
 ١ .هريغ نم ٌهْرّيِمُي امم كلذ هبشأ

 :نيبرض ىلع "'يبف حدملا ةفص امأف

 بسح ىلع ًاعيمج نيرمألا لققحي اذبف «لقاعلا ورعو اعلا ٌدِيز ينءاج :كلوقك
 .لاحلا يف هب داري ام

 ءغاجشلا لداعلا ةفيلخلا بكر :كلوقك ٌريغ ال ححدملا هب ديرت ام :رخآلاو

 )١( «ق» يف صقن .

 ) )5.نيبرض ىلع وهف :لصألا يف
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 «نميملا ؛محرلا «نمرلا :كلوقك لجو زع هللا تافص لثمو ةبهبشأ امو

 .ىلاعتو '"'(هللا) كرابت نابجلا ""يزعلا)

 .حدملا ضيقت هنأل ؛نيبجولا لمحت مذلا ةفص كلذكو

 لقاعلا ديزب تررم :لوقتف «هبارعإ يف فوصوملا عبتت تافصلا هذه عيمجو

 .ًادئاع ًاسرف ""(تيقل) و ًابكار ًالجر تيأرو .ءفيرظلا ورمعو

 :كلوقك هريغ نم هزّيمتو هّصّمخَت اهنأل ؛ةفرعملا نم هبرقت ةركنلا ةفصو

 هوبأ ًاهرك ًالجر تيأرو «مئتاقب سيل ّرخأ نم هتزيم دقف ءمتاق لجرب تررم

 ٠ .هوبأ يركب سيل رخآ نم هتزيم ' (دقف)

 :ءايشأ ةثالثب فصوي ملعلا مسالا نأ معاو :لصف

 ورمعو "!(فيرظلا) لقاعلا ديز ينءعاج :كلوقك ماللاو فلألا :اهدحأ

 .ميركلا

 .كاذ ورمعبو ءاذه ديزب تْرَّرم :كلوقك مهبملا :يناثلاو

 تْيَأرو ىرمع مالغ ديز ينءاج :كلوقك ةفرعملا ىلإ فاضملا :ثلاثلاو

 تررم :كلوقك هلثم ىلإ فيضأ امبو «هلثب فصوي ماللاو فلألا هيف امو [ب /0]

 .«ر» يف صقت )0(

 .لصألا يف صقت (5)

 . «ق» يف صقن (؟)

 .«ق» يف ةدايز (9)



 لجرلا اذهب تررم :كلوقك ريغ ال ماللاو "فلألا هيف امب فصوي مهبملاو
 ش .ةأرملا هذهبو

 :ءايشأ ةثالثب فصوي ةفرعملا ىلإ فاضملاو

 .ديز وخأ كّمالغ ينءاج :كلوقك ةفرعملا ىلإ فاضملاب

 .ميركلا ةأرملا اخأ تيأر :كلوقك ماللاو فلألا هيف امبو

 .اذه ورع بحاصب تررم :كلوقك مهبملا مسالابو

 .هب فَضوُي الو ُفَضوُي ال ٌرمضملاو

 الإ رضي ال رمضملاو لوألل ٌنييِنَتِو فيرعت ةفصلا نألف ؛هتفص كرت امأ

 .ةفصلا نع ىنْفَتْساَف فرعُي نأ دعب.

 نوكي نأ ةفصلا قحو .ءامسألا صخأ هنألف "(هب) ةفصلا كرت امأو

 بطاخملل َرْكَذَي نأ بجي مكتملا نأل ءفوصوملا فيرعت نم ّلقأ ”ابفيرعت

 هفّضو هفرْعي مل نإو ءفصولا نع ىنغتسا هْفَرَع نإف ءاهقرعأو ءامسألا صح
 م م

 ءيشك ةمببملاو اهنأل ماللاو فلألا اهيف يتلا ءامسألاب تفصو امنإو» :17؟ ص ١ ج هيوبيس باتك يف 0)
037 : 

 .ليوطلا اذه :تلق اذإ كنأ ينعي» :هيوبيس مالك ًاحراش ١-58 ص ؟ ج لوصألا يف ٍجاَرَسلا نبا لاقو

 كترضحب ام لك ىلإ هب ريشت نأ حلصي مهبم اذه نأل كلذ هبشأ ام ْوَأ ليوطلا حمرلا وأ ليوطلا لجرلا :ديرت امإف

 دنع سانجألاب ْرِّيَمُي نأ ىلإ جاتحي مهبلاف .حمرلا اذهب وأ لجرلا اذهب :لوقت نأ بجو ...عمالا ىلع سبلأ اذإق

 شيعي نبا :رظناو «سانجألاب فصوت مل اهنأل تافوصوملا رئاس فلاخو دحاو ءيشك هتفصو وه راص اذبلف «سابلإلا

 ش .07 ص ا ؟ ج

 . هر» يف صقن (؟)

 .هفيرعت نوكي نأ : «ق» يف 0

- ١١ 



 وه امل ًاعبات نوكي نأ زجي م "'اهقرعأو ءامنألا رصَخَأ ٌيمضملا ناك اماف

 .فيرعتلا يف هنم صقنأ

 حصي ام عيمجب فصُو كلذلف ؛صَخ خأ ""رمضملا دعب علا ممالاو

 .هنم فيرعتلا بسكت هنأل ؛معلا ةلزنم ملعلا ىلإ فاضملاو .

 الو صخأ هنأ نم انركذ امل ؛معلاب فصوي ال ماللاو فلألا هيف / امو ظ

 قلعتي مهبملا فيرعت نأ كلذو ."”(هنم) ُصخأ ًاضيأ مهبملا نآل ؛مهبملاب فصوي

 ءهدحو بلقلاب قلعتي ماللاو فلألا هيف ام فيرعتو ءبلقلاو نيعلاب
06 

 زوجي الف «سنجلا قيرط ىلع ماللاو فلألا هيف امب الإ فصوي ال ”ببملاو

 فلآلا هيف امم ليزي مهلا نألا؛ ؛ماللاو فلألا هيف ام ىلإ فاضملاب فصوي نأ

 بستكي فاضملاو «"ةراشإلاب ةرْشَخلا فيرعت ىلإ هلّقنيو .دبعلا فيرعت ماللاو

 ماللاو فلألا هيف ام ىلإ فاضملاب مهبملا تفصو ولف ءهيلإ فاضملا نم فيرعتلا

 ا ( 3 " امم“ أ .ىش
 .دحأو (ءيثب) فرعت صحا نينيس

 لَذَأ سيلو :55 ص «ةركنلاو ةفرعملا باب» يف هيلإ ترشأ نأ قبس يذلا هرايتخاو يرهصلا يأر وه اذه ()

 بتارمو « «صخأ رضملا دعب ملعلا ممالاو» :هلوقو «ابفرعأو ءامسألا صخأ رضضملا ناك املف» :هلوقب هحيرصت نم هيأر ىلع

 فرعأ مهبملا مسالا نأ نوري نويفوكلاف « «مهسفنأ نييرصبلا نيبو «نييرصبلاو نييفوكلا نيب ةيفالخ ةلأم فراعملا

 ” ج شيعي: نبأو 78١ ص ؟ ج بضتقملاو 7١7 - 7١3 ص فاصنإلا :رظناو « «فاصنإلا بحاص كلذ راتخاو فراعملا

 عماوبلا عمهو 177 ص ١ ج يتومثألا ىلع نابصلاو ه5 ص١ ج حيرصتلاو ؟؟؟ ص ١ ج برقملاو 3/7 ص ه جو ه1 ص

 .559 ص برضلا فاشتراو ه0 ص ١ ج
ْ 

 . «ق» يف صقن (5)

 .دحاوب قلعت امم صخأ نيكيشب قلعت امو : «ر» يف (0)

 | . «ق» و «ر» يف صقتن (؛)

 .ليصفتلاب كلذ ىلع نآلا مكتيسو 207١ ص قبس اهف مهبملا فصو ىلع ًالاجإ ملكت (ه)

 ا .بلقلاو ةراشإلاب : هرم يف ()

- ١/5 



 فيرعتو ةراشإلا فيرعت ؛نيفلتخم نيبجو نم نافيرعت دحاو ممأ يف لصحل
 .لاحم دحاو مسا يف نيثينأت نأ ؟ لاحم كلذو ءدبعلا

 اذهب تّررم :كلوقك ماللاو فلألا اهيف يتلا ةفصلاب مهبملا فصو زوجيو

 نأل كلذو ؛اهنيب لصفلا زوجي الو دحاو ءيشك هتفص عم مهبملا نأ ملعاو

 "مالك راصف انركذ اك لوألا هفيرعت ريغ ًافيرعت مسالا يف ثدحأدق مهبملا

 هنيب َلَصفُي ال كلذك .ماللاو فلألا نيبو مسالا نيب لّصفُي ال اكف ءفيرعتلا

 نيبو هنيب لصفي نأ زوجي "'(دق) هناف تافوصوملا نم مهبملا ريغ امأو
 َمويلا اذهب تررم زوجي الو ءفيرظلا مويلا ديزب تررم :كلوقك فرظلاب هتفص
 .انّيِب امل ؛لقاعلا

 لجرب تررم :كلوقك ةركنلا ممالاب فصوت اهنإف ةركنلا امأو :لصف

 ؛ًارع برضي لجرب تررم :كلوقك ءهب قلعت امو لعفلابو «ةبهاذ ةأرمابو «مئاق
 ةأرماو «يرك هوبأ لجر ينءاج :كلوقك ةلبجلابو ءركب ىلإ تنسحأ ةأرمابو
 ءكدنع مالغبو .رادلا يف لجرب تررم :كلوقك فرظلابو «ةبهاذ اهتيراج

 ّيَأ فيرظبو ءِلُجَر يأ لجرب تررم :كلوقك ةغلابملا ديرأ اذإ يأب فصويو
 .فيرظ

 اذه نأودبيو .ماللاو فلألا وأ اهدحو ماللا فيرعتلا ةادأ نوك يف هيوبيسو ليلخلا نيب فالخ كانه )١(

 364 5 ؟ ص ؟ ج هيوبيس باتك :رظنا .هيوبيس ىري ا اهتدايزو . ليلخلا ىري اك ةزمبلا ةيلصأ يف رصحني فالخلا

 حيرصتلاو 74 - 78 ص ١ ج عمبلاو ١١ ص ١ ج شيعي نباو 54 لح ص " جو ؟ ص ١ ج بضتقملاو 57ص ١ جو

 ,1ه4 507 صا ج ينومثألا ىلع نابصلاو ,.155 - ١88 ص ١ ج

 .«ق»و «ر» نم ةدايز )0

١5 



 تررم :لوقتف ؛ةفصلا "قّرفُتو فوصوملا عمجت نأ زوجي هنأ معاو :لصف

 تئش نإو «تعنلا ىلع ؛رفاكو ماسم نيلجرب تررمو «متانو دعاقو مئاق لاجرب

 سم (ًٌمَدحأ :ريدقت ىلع ٌنفاكو لسم :تلقف تعفر تئش نإو ءلدبلا ىلع
 .ٌرفاك رخالاو

 رامحو ةأرماو لجرب تررم :لوقتف ةفصلا عمجتو فوصوملا َقّرفت نأ زوجيو

 ريدقت ىلع عفرت نأو «لدبلا ىلع نوكي نأ ةفصلا تقرف اذإ زوجيو ؛مايق

 ,ةفصلا ىلع ءبكارو بهاذو مقم '"(لاجر) ةثالشب تررم :لوقتف ضيعبتلا
 :'"'هيوبيس دشنأو ءلدبلا "'(ىلع)و

 لابو بولسم ِنْيَعْبَر ىلع ٍريبك لجر اكبامو تيك
 ٌرَدَآلاو بهاَذ ٌرخآلاو يقم اهدحأ : ريدقت ىلع تعفر تئش ناو

 ظ ظ .بكار

 ضيعبتلا ىلع عفرلا الإ نكي مل نيفوصوملا نع تافصلا ددع صقت نإف

 مهنمو «سراف مهنم :هريدقت_نآل ؛مئاقو لجارو سراف :ةرشعب تررم :كلوقك

 .ةّدع هنم صقنأ هنأل ؛لوألا ىلع هلمح زوحي الو «مئاق مهنمو «لجار

 نيذه تررم :لوقت ءهّتفص قرفت نأ زجي م ًاهبم / فوصوملا ناك اذإو 1[1(2/]

 ءيشك هتعنو مهبملا نأل ؛ريصقلاو ليوطلا نيذهب تررم زوحي الو نيليوطلا

 .انّيب 5 دحاو

 .ةفصلا درفتو : «ق» و «ر» يف )١(

 )١( «ر» نم ةدايز .

 . «ق» يف صقن (0)

 .ةلهاب نم لجر ىلإ هيوبيس هبسن ثيح 7١4 ص١ ج باتكلا :رظنا (؟)

 ١ ج برقملاو 19١ ص ؛ ج بضتقملا :رظناو ءةداّيم نبا ىلإ 56١ ص ينغملا دهاوش حرش يف يطويسلا هبسنو

 هلهأ نم هولخل هتجيب بلس يذلا :بولسملا ؛006 ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 7018 ص بيبللا ينغمو 5١0 ص

 .زئاج عطقلاو هواولاب «ةقرفتلا عم تعنلا :هيف دهاشلاو
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 يفنب هعوكر دكؤت نأ تدرأ .دجاس ال عكار لجرب تررم :لوقتو
 ءاَمإ» تلخدأف ةفصلا يف تككش .ةيقم اًمإو ةبهاذ اَمِإ ةأرمابو .هنع دوجسلا

 :تلق اذإ «ال» لصفت ال ك .فوصوملاو ةفصلا نيب ءامإ» لصفت الو ءكلذل
 تفطعو ؛ةفصلا يفنل «ال» تْلخدأ ('"'اذإ) .دعاق الو ماق ال لجرب تررم

 .واولاب ىلوألا ىلع ةيناثلا

 لجرب تررمو :كريغ الجر تيارو .كببشو ءكلثم لجرب تررم :لوقتو

 ءلجر ةَمزالم الجر تيأرو ءادغ ٌديز هّبراض لجر اذهو ادغ ًاديز براض

 يبف فراعملا ىلإ ةفاضم تناك نإو ءامسألا هذبف ءءاد هطلاخم لجرب تررمو

 ل كّببشو كّلثم :تلق اذإف ٌةريثك ةهاشملاو ةلثاملا ةوجو نأ كلذو :ةَّرَعُم ٌريغ
 كلثم نوكي نأ زوجي هنأ ىرت الأ ,ةهاشملاو ةلثاملا هوجو نم ابجو صّصَخُن

 ليوط هنأ يفو ءمسج تنأو مسج هنأ يو .لجر تنأو لجر هنأ يف كّببشو

 ةوجولا لقحي ناك اَّمَلَف ؟ةهباشملاو ةلثاملا هوجو نم كلذ ريغو ءليوط تنأو
 .ةفرعم ىلإ هتفاضإب ُْصّصختي مل ةريثكلا

 لخدت «بر» نأ :ةركن كلثم نأ ىلع ليلدلاو
 لخدت ال «بر» و هيلع

 "نجح وبأ لاق .ةركنلا ىلع الإ

 قالطب انكم دق ًءاضيب ةريرغ ءانلا يف كلثم براي

 )١( «ق» يف صقت .

 .عوبطملا يفقثلا نجحم يبأ ناويد يف سيل تيبلا (؟)
 ١١1 ص ” ج شيعي نبأو 5888 ص ؛ ج بضنقملا :رظناو ,5508 صو 5١ ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو

 اهتيطعأ :قالطب ابتعتم .ءاسنلا فرعت ام فرعت الو ةبرجتلا ةثيدحلا ةباشلا :ةريرغلا .56 ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو

 .قالطلاب اهدده هنأك .اهقالط دنع هب عتتست ام
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 (”":ريرج لاق) ؛ٌةركن لابقتسالا وأ «لاحلا هب ديرأ اذإ لعافلا مسا كلذكو

 مو

 انامُرحو مكنم ةَدَعاَبُم ىقال مبلطي نك ول انطباغ براي

 ءانل طباغ بر اي :ريدقتلاو « «بّر» هيلع لخدت مل ةفرعم ناك ولو

 ةفرعم «انرطمه ناك ولو « 4اَنّرطْيُم ''"ضراَع اذه# :لجو زع هلوق كلذكو

 :ريدقتلاف (”هلثم) ةركن وهو «ضراع» هب فصوي نأ جي مل رمضملا ىلإ هتفاضاي
 .انل ٌيطمم

 َسْيل لجرب تررم هانعف ؛كريغ لجرب تررم :تلق اذإ «كريغ» امأف

 . كب سيلو كُريغ وهف كاوس ءيش لك نأل ؛فورعم ٌريغ كب سيل نمو كب

 ؛ديز هبرضيو ءاديز برضي ةلزنمب وهف ٌديز ٌةّيراضو ءٍديز ْبراَض امأف
 الإ نوكي ال لعفلاو .هطلاخي ةلزن هّطلاخمو .همزالي ةلزنمب هُمزالُم كلذكو
 .ةركن

 هفيرعتو ,ءكببشب فورعملا :هانعم نآل ؛ةفرعم الإ نوكي الف كّبيبش امأَف

 0000 .كلكاؤمو كيلا يأ ,كليكأو كنيلج فيرعتك
 ىلع ىرْجُي الأ نسحألاف لعف نم قتشم ريغ مسأ فوصوملا دعب ناك اذإف

 هّلبإ ةئام لجرب تررم :كلوقك هل ةفص ٌةلملا لعجُتو «عفرُي نكلو لوألا

 )١( «ر» يف صقن .

 اص لمخاو 5834 20360 ص 4 جاو 7١7 ص ” ج بضتقملا :رظناو 2585© ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم تيبلاو

 ١ ج حيرصتلاو ؟66 ص ؟ ج ينيعلاو 598 3565 ص هدهاوش حرشو 01١ ص ينغملاو ه١ ص ؟ ج شيعي نباو ٠

 ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 11 ص هناويدو 555 ص ؟ ج ينومشألاو ه1 ص ؟ ج رردلاو 57 ص ؟ ج عمبلاو "8 ص

 هيد

 .فاقحألا ةروس نم ؟6 ةيآلا (0)

 . «ق» نم ةدايز (؟

١972١ 



 لوألا نوكيف ءاهوبأ ّدسأ ةّبادبو «'"هّنَفُص ْزَخ جْرَِبو ءهوُبَأ ةرشع وُبَأ لجربو

 .ابلبق امل ةفص ةلمحاو «هريخ يناثلاو عادتبالاب اعفر هلك اذه يف

 [ب/م] حرسو ا"هوبأ) / ِةَرْشَع يبأ لجربو هّلبِإ ةئام لجرب تررم :اوزاجأ دقو

 .هب انأدب ام خسحألاو «لوألا ةفص ىلع اهوُبَأ دسأ ةّبادبو هّنَدَص ٌرَح

 لبإ ىنعمب : ,ىعم ءةئام لباب :كّلوق نوكي نأ : :ءايشألا هذه يف ةفصلا ريدقتو

 .ةديل يأ َنَخ ِةّئسبو ,ةرثع دلاو لجرب يأ ( "ةرشع يأ لجربوا دوام

 . "نودع 0 فوألا

 مّلْس ءامملا باسبأ َتيقُرَو ةماق نينامث ّبُج يف تنك ننل
-7) 

 :نييوحنلا ضعب دشنأو

 اهروعو“ ”نويعلا تاحيحص هتالظ نم سانلا لوقي ليلو

 ..«اهلفسأو امهالعأ نم نيدادبلاو نيتوقرعلا مضت يتلا :جرسلاو لحّرلا ةفصو» : (فعض) ناسللا يف )١(
 .لصألا يف صقن (؟-5)

 .لجربو :لصألا يف (؟

 .لقحيف : «ق» يف (8)

 .ليوأتلا ىنعم ىلع لّمحُيف «ر» يف (5)
 54 ص هتاويد رظنا ()

 (ببس) ناسللاو 76 ص ؟ ج شيعي نباو "6 ص ؟ ج لوصألا :رظناو 2750 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو

 504 ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو (قر) و

 .هفصوف «ق» و «ر» يف (0)

 :لاق ثيح 5١؟ ص ١ مسق ١ ج هيوبيس حرش يف يفاريسلا دهاوش نم امهو ءيعَبَر نب سّرْضمل ناتيبلا (0)

 دهاوش مجعمو (جوس) ناسللاو 79١ ص ١ ج ةنازخلاو :٠١ ص يرجشلا نبا ةسامح :رظناو نييوحنلا ضعب دشنأو

 (جوس) ناسللا يفو ءكلذك جسني ٌرَوَقملا ناسليطلا وه :ليقو ظيلغلا مخضلا ناسليطلا :جاّسلاو ٠١ ص ةيبرعلا

 . هاهُروُسُك ةرضخم ءاهيلاعأ ةدوسم :لاق هنأك ةفصلا ىنعم يف اهريص هنأل نيمسالاب تعن امنإد

 1 ١الا/ د



 "اهُروُسُك ًاجاَسو اهيلاعأ ًاحوُمْم ةنيصح ًاتويب اهنم انل نك

 .فيثك ىلإ جاسبو ءدوُس ىلإ حوسب بهذ

 .لعفلا نم ةقتشم ٌريغ ءامسأ اًمهنأل ؛جاسو حوسم عفر :ٌدوجألاو

 ("”'ىلع) و ةفصلا ىلع ؛دجاسلاو عكارلاو متاقلا كتوخاي تررم :لوقتو

 .ضيعبتلا ىلع تعفر تئش نإو «لدبلا

 فصولا ىرجم يرجيف هببس لعفبو هلعفب فصوي مسالا نأ معاو :لصف
 ءهوبأ متاق لجرب تررم :لوقتو هلعف أذهف مئاق لجرب تررم :لوقت هلعفب

 هببس ريغ نم ناك ولو ؛هببس نم هنأل ؛لجرل ةفص ىرج دقو بألل "”مايقلاف

 نم سيل 'ارْمَع نأل زوجي ال اذهف ٌقرْمَع متاق لجرب تررم كلوقك زجي م

 .لوألا ببس

 .لوألا ريض ءابلا ّنأل ؛زاج هيلإ ٌورمَع مئاق لجرب تررم :تلق نإف

 0 :تلق تينت نإف «هوبأ دير براض لجرب تررم :لوقت م

 او) مُهوابأ دير براض لاجرب تررم :عملا قو ءامهاوبأ ٍديز براض انعم

 لإ كلكم هلا لع دقي اة ؛هعمجت الو ابراض ينثت 5

 .هوبأ ًاديز براض لجرب تررم :تلق تبصنو

 .٠ 01 1 .٠ ع ١ 5 . ا تاس . .

يخو هوخا هنم نسحاو هوبا هنم لضفأ لجرب تررم :تلق نإف
 هم ر

 يف )١( .اهروتس : ١

 . هر» يف صقن (؟)

 . بألا مئاقلاف : «ق» و د يف (

 .لوألا ببس نم سيل هتأل : «ر» يف (9

 . «ق» يف صقن (4)

 «ق» و «ر» يف صقن ()

 .اريخو : «ق» يف (
78 - 



 باب نم اههبشأ امو لضفأو نسحأ ىَرْجُي نأ ' 'هيوبيس دنع زوجي الف ءهّمالغ
 و «لضفأ» عفر الإ هدنع زوجي الو ,خألاو ألا هب ٌعفْرُيو لوألا ىلع «لعْفأ»

 .لوألل ةفص ةلملاو ءابل اربخ اهدعب ام نوكيو ءادتبالاب «ريخ» و «نسحأ»

 لجربو ؛ءلضفأ لجرب تررم :لوقتف هئارفإ نكمي ال هنأ :كلذ يف ةلعلاو

 اًمَلف ءديدشو نسحو براضو مئتاق لجرب تررم تلق 5 ءريخ لجربو «نسحأ

 مسا هّبش نم َدْعَب هب ةهبشملا ةفصلاو لعافلا مسا دارفإ نكمي 5 هدارفإ نكمي

 نأ بجوف .لعافلا مما فّرصت رمضملاو رهاظلا يف فرصتي نأ رْجَي لف لعافلا

 فصويو .ًاريخو أدتبم لَعْجُي نأ يف هوبأ ةرشع وبأ لجرب تررم :ىرْجَم يري

 .ةلمّجلاب «لجر»

 مل .ديز نيع يف هنم لحكلا هنيع يف نسحأ الجر تيأر ام :تلق اذإف

 ,هنيع» يف ءابلاو .هب لحكلا عفرتو ءلجرل ةفص «نسحأ» لعجت نأ نم دب نكي
 .لحكلل «هنم» يف ءابلاو ءلجرلل

 هعفرت نأ امإ تنك انّيهه «ُنسحأ» تعفر ول كنأ :لوألاو اذه نيب قرفلاو

 .هربخ «ئرسحأ» و ءادتبالاب «لحكلا» عفرت وأ ءلحكلا هربخو .ءادتبالاب

 نيب قرفت تنكو . «نسحأ» ةلص يف هلك ديز نيع يف هنم هنيع يف» :كلوقو

 نأ :هليبسو .ءادتبالا ربخ وه يذلا لحكلاب "'هتلص يف ام ('”'نيب) و / «نسحأ»

 .عيملا ىلع امّدقم وأ .عيملا نع ًارخؤم نوكي

 زوجي الو .روكذملا لبق هّتمدق دقو لحكلل «هنم» يف ءابلاف هترخأ نإف

 يف زوجي الام ىلإ يدؤي ءادتبالا ربخ وأ «ءادتبالاب «نسحأ» عفر ناك اّمَلَف .هميدقت

 )١( ِج باتكلا :رظنا ١ ج حيرصتلاو ؟؟8 ص ؟ حج بضتقملاو 55 ص ١ اص ٠١.

  (0«ق»وؤ «ر» يف صقن .

 . «ق» ةخسنلا قاروأ يف هعوقو ىلإ ترشأ نأ قبس يذلا بارطضالا يبتني انه ()
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 يتلا ةرورضلل ؛ةوجأ اذه راصو لوألا ىلع َيِرْجَأو فصلا ىلع لمح ظفللا

 .اهانركذ

 يذ ِرْذَع يف هيلإ هنم ٌموصلا اهيف هللا ىلإ "؛بحأ مايأ نم امد :كلذكو

ءاهلاو .هي موصلا تُعفرف مايألل ةفص «بحأ» َتلَعَج » ةححلا
 «مايألل ءاهيف» ' يف ٌ

 .هلل «هيلإ» قو «موصلل «ةنم» يفو

 رشع يف هنم ٌموصلا اهيف هللا ىلإ ٌبحأ مايأ نم ام» :نولوقيف نوفذحي دقو

 .لامعتسالا ةرثكو ءبطاخلا ملعل ؛ «ةجحلا يذ

 :ليثو نب مْيَحَس لاق (اذه ""ىلعو)

 "'ايداو ملْظُي نيح عابسلا يداوك ىرأ الو عابّسلا يداو ىلع َتْرَرَم
 ايِراَس هللا ىّقو ام الإ فوخأو ةّّيت ُهْوَتَأ بْكَر هب ّلقأ

 ةرياغم ةياورب (يقابلا دبع داّؤف دمع قيقحت) ه١ هدم ص ١ ج ِهنّيَس يف ةجام نبا هجرخأ ثيدحلا اذه (1)

 ةعبطملا عبط) يلاملا ينرعلا نبا مامإلا حرشب 510 584 ص ١ حج هحيحص يف يذمرتلا هجرخأو ظافلألا ضعب يف

 50/ ص 7 جاو هكاص هاجاو 718 ص 5 ج هدنسم يف دمحأ هجرخأو (م 195١ ةنسو ه 71760 ةنس رهزألاب ةيرصملا

 وبأ هجرخأو 2175 ص ؟ ج بيهرتلاو بيغرتلا يف يرذنما ظفاحلا اضيأ هجرخأو ,41 240 صو ههاص ٠١ جو

 عبط يقفلا دماح دمجو ركاش دمحأ قيقحت يرذنملا ظفاحلل دواد يبأ ناس رصتخم) 509 7١ م + ج هننس يف دواد

 . (م ١545 ءاه ١١54 ةنس ةيدمحلا ةنسلا راصتأ ةعبطم

 . «ق» يف صقن (5)

 ؟ ج ةنازخلاو ه١ ص ١١ ج صصحتلاو ”4 ص ؟ ج لوصألا :رظناو 75 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو ()

 الو» :هلوق يف واولاو :675 ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو (عابسلا يداو) نادلبلا مجعمو 48 ص َج ينيعلاو 05١ ص

 (ايأ) ناسللا يفو يأ نم ةلعفت نزو ىلع يهو «فقوتلاو ثّيلتلا :ةيئتلاو ؛ةيلاح اهنأ ينيعلا ىريو «ةيضارتعا «ىرأ
 ةيِت رادب مكلزنم سيل لاقيو ءتسّبَحَتو تثبلت يأ تلعفت كعَتْيّيَأت دق :لاقيو هاّيَمَت هريدقت ءثكفو فقوت يأ ايأت»

 .«ثبلت ةلزنمب يأ

 ينبملا لعفلا نم دمحأو رَبْشُأ اوذخأ ا ةّيفوُمع دشأ يأ لوهجملل ينبملا نم ذوخأم ليضفت لئفأ :فوخأو

 ْ .ًاليل رئاسلا يراسلاو «ةنازخلا يف يدادغبلا لاق اذك «ةيدوٌمْحو ةيروّبشم دشأ يأ لوبجمل
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 يف ءابلاو « هب مهنم» فذحف ءهب مبنم َةّيَت هوتأ بكر هب لقأ :ىنعملاو
 دُمَب ةردقملا ةفوذحملا «هب» يف ءابلاو « «ايداو» ريض تيبلا يف ةروكذملا «هب»

 ءلقأب عفر «بكر» و ءايداول تعن «لقأ» هلوقو . «عابسلا يداو» ٌريمص مهتم

 كنم لضفأ وه :لوقت ا زييقلا ىلع بوصنم «ةّيثت» و .بكرل ةفص «ةؤَتأ»و
 ركذت الف ءلضفأ تنأ :لوقت 5 «هب» و «مهنم» فذحف ءابجو كنم نسحأو ءابأ

 .ءيش لك نم :ىنعملاو «ربكأ هللا :لوقتو .دحأ '"(لك) نم

 هنييْبَتو «لوألا فيرعتل نكت ملو ءًامذ وأ ءًاحدم ةفصلا تناك اذإو :لصف

 اهقفرتو هنم اهعطقت نأ كلو ءانفصو !؟ هبارعإ يف لوألا اهعبتت نأ كلف
 .لعف راضاب اهّبصنتو ءأدتبم راضاي

 تئش نِإو ءدملا لهأ وه :هب ديرت ءدملا ّلهأ هلل دملا :كلوقك حدملاف
 همه

 .دملا لهأ ُصّنِخَأو ءدملا لهأ ىنْعأ :ريدقتب تبصن

 :لبْلَبُم لاقو

 ماقغألا"ونبْمْهَواَنَلاوخأ ةَطْبَحَرْكْشَي تويب'"نطبخ دقلو

 زاجل ٌركشيل ةفصلا ىلع ُهَّرَج ولو ءانلاوخأ مه :ريدقتب

 تش نإو ءينعأ :ريدقتب :ثيبحلا قسافلا ديز ينءاج :كالوقك مذلاو
 :كيلاعّصلا ةورُع لاق ءانّيب 5 تعفر

 )١( «ق» و «ر» يف صقن .

 )( .تطبخ : «ق» يف
 ج هيوبيس دهاوش نموهو (؟) ١ ص ةيبرعلا دهاوش مجعم :رظناو 148 2556 ص  2597١:نطبخ يف ريضلاو

 .ديدشلا برضلا :طبخلاو ءاناسرفو ليخلل
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0 
 3 . اه سل ياس م . ارسم 22 0 .٠ . )١(

 :ةفئانلا لاو

 ٌعداَجَت نم 0 دوُرَق ةوجو اهريغ لواَحأ ال فوغ عراقأ

 .ةدقث ام .ْلَع اعح ايف كثفرب. تلق إو

 نع لوألا ايقحت نأ كلف" فاشم هال ةفوضوللا ن3 هلو

 عب قا كلو «قارغألا فارظلا ماركا كوخ ترب ةافرعك هنارفإ
 ءأدتبم راضإب عيملا عفرت نأ كلو «بصنت وأ قابلا عقرتو «فوصوملا اهضعب

 مُه :ريدقت ىلع عفرلاب / فارشألا فارظلا ٌماركلا كتوخاب تررم :لوقتف
 ةضنلاو «ةظارخألا ماركلا تعا ءراغا ميجا هتك نأ كلو ةفارقألا ةاركلا

 دكا نيقلاز ل ليو رهشلا لاف 8 ضال بنل لد ةقزلاو

 :قنرخ تلاقو 4ةاَكّرلا "'َنوُتْوُمْلاَو
 رزجللا ةفأآو ةادفلا ٌمَس ْمُه نيذلا يموق ْنَدَعُبَي ال

 0 2 ا مدع لبكي ينراتألا

 .ٌرخخا : ءْشلاِب دارملاو «ةياورلا هذهب رداصملا ضعب يف يور دقو َءْسَنلا ينوقس «ق» يف )١(
 ناسللاو «4837؟ ص بلعث سلاجمو 73؟ ص ديز يبأل زمبلا باتك رظناو 7051 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو

 عطقلا ىلع عفر ولو ءمشلا ىلع «ةادع» بصن ىلع دهاشوهو ١١ ص هناويدو 22850 ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو (ًأسن)

 .يب اوطاحأ :ينوفنكت أزئاج ناكل
 1 طبقا ندبلاو »6 نسبا ج يرهعلا خلا لانا يظارف ود ذ عةنرتس قار يوفي

 اهلصأو «ةقاشملا :ةعداجملو «ةليبق :فوقو 50 ص هناويدو (حدج) ناسللاو :55 ص ١ ج ةنازخلاو ٠0 ص ؟ جو 8 ص
 ىلع هعفر ولو ؛مذلا ىلع «هوجو» بصن ىلع دهاشوهو فويسلاب ةبراضملا :ةعراقملاو «نذآلاو فتألا عطقوهو «عّدجلا نم
 .زاجل عطقلا

 .ءاسنلا ةروس نم 177 ةيآلا (5)

 ١؛؛ ص ؟ ج جاجزلل هبارعإو نآرقلا يناعم :رظناو 159 545 ٠١4 ص١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو ()

 -فاصنإلاو ؟؟6 ص ١ ج يرجشلا نبأ يلامأو ١518 ص ١ ج بستحملاو ؟8 ص لمجاو ٠٠ ص ١ ج لوصألاو
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 .مهل ةفص مهدعي امو «ندعبيب عفر عصوم يف «مه» و 03 «يموق» :فوصوملا

 لوألا بصنو يناثلا عفرو «يناثلا بصنو لوألا عفرو «عيملا عفرب دشنيو

 .كلذ هبشأ امو ُصّتخأو ينعأ ريدقتب بصنلاو «مُه ريدقتب عفرلاف ؛حدملا ىلع

 اوُعِبَتُيو لعفلا ىنعم اهيف سيل يتلا ءامسألا نوركذي مجأ معا :لصف

 نع نايبلا يف تافصلا ىرجم يرجيف نايبلا فطع اوّميو «بارعإلا يف لوألا

 .لدبلا لمحيو نايب

 بجو هيف ناك نَم لك ّنْعَم ةفصلا نأ :نايبلا فطعو ةفصلا نيب قرفلاو

 "(دقف) لقعلا هيف لصح نم لكف «لقاعلا ديز :كلوق لثم هب فصوي نأ
 نأ بجي دحأ لك سيل هنأل ؛نايبلا فطع كلذك سيلو «لقاعب ةفصلا قحتسا

 هل بجي مل ءيش لك يف هريغ هكراش ول نايبلا فطع نأ ناب دقف ءديزب ىمسي

 .معلا همسا لثم

 ريدقتف «لوألا عقوم عقي نأ هريدقت لدبلا نأ :لدبلا نيبو هنيب قرفلاو

 فطع كلذك سيلو ءًاديز تيأر :لدبلا تدرأ اذإ ًاديز كاخأ تيأر :كلوق

 .هعضوم ٌريغ هب ىونُي نأ ريغ نم لوألا نع َنييْبت هنأل ؛نايبلا

 :تلَقل لدبلا تدرأ ولو «نايبلا فطع ىلع ًاديز اناخأ اي :لوقتو

 ” ج عمبلاو 7١ ص ؛ جو ٠١5 ص * ج ينيعلاو 50١ ص ؟ ج ةنازخلاو :٠١ ص ١ ج طيحلا رحبلاو 475 ::18 صح

 دهأوش مجعمو 5١7 صو 2755 صا“ َج ينومثألاو 5١14 20056 ص ١ ج حيرصتلاو ١٠١ ص ؟ ج رردلاو ١١5١ ص

 باب نم دعب عراضم دَعْبيو ءيبنلا جرخم جرخ اهموقل ءاعد «ندعبي ال» :اهلوقو .,55 ص اهناويدو :181 ص ةيبرعلا

 ةرعاشلا تنكو ءاهِدقَع عضاوم اهدقاعمو رازإ عمج نيتضب رّرألاو داع عجج نيعلا مضب ةادٌعلاو كلي ال يأ ؛ «حرف»

 .ةشحافلا نع مترابط نع «رزألا دقاعم نيبيطلا» اهلوقب
 .«ق»و «ر» يف صقن )١(
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 . «اناخأ» عقوم عقي نأ «ديز» ريدقت نأل ؛"ةيز اناخأ اي

 00 ا
 هيوبيس دشنأو

 اعوقو ٌةَبقْرَت ٌريطلا هْيلَع رشب يركبلا كراتلا نبا انأ

 هتلمح ول كنآل ؛لدبلا ىلع زوجي الو «نايبلا فطع هنأ كل حضوي اذهف

 فاضي ال هنأل ؛زوجي ال اذهو ءرشب كراتلا نبا انأ :ةريدقت راص لدبلا ىنع

 .هللا ءاش نإ كلذ فرعاف ءماللاو فلألا هيف سيل ام ىلإ ماللاو فلألا هيف ام

 .لدبلا ىلع لخد دق ءادنلا فرح هنأكف ءلوألا عقوم عقي نأ هريدقت لدبلا نأل ؛مْضلا ىلع ديز ءانبب )١(

 .1؟ ص ١ ج باتكلا :رظنا (0

 558 ص ١ ج برقملاو 76 7” ص ؟ ج شيعي نبأو 206٠١ ص١ ََج لوصألا :رظناو ءيدسألا دارمال تيبلاو

 عمبلاو ١١ ص ؟ ج حيرصتلاو 1١١ ص ؛ ج ييعلاو 5558 ص بهذلا روذشو 785 2535 155 ص ؟ ج ةنازخلاو

 5١5. ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 185 ص ةكئالملا ةلاسرو 106 ص ؟ ج ينومثألاو ١66 ص ؟ ج رردلاو 1١١ ص ؟ ج
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 رابخألا بصنتو عباوتلاو َءاَمَْأْلا ٌمفرت يتلا لاَعفألا ُْباَب

 «ىحضأ» و «لض» و «ىسمأ» و «حبصأ» و «تاب»و «راص» و «ناك» يهو

 . «ئتفام» و «حربام» و «كفناام» و «مادام» و «لازام» و «سيل» و

 ًابهيبشت أدتبملا عفرتف بخلاو أدتبملا ىلع لخدت َلاعفألا هذه نأ معا

 دمحم حبصاو ءاملاع ديز ناك :كلوقك ءلوعفملاب اهيبشت ربخلا بصنتو «لعافلاب

 .ٌريمأ دمعو اع ٌديز :لصألا ناكو ءًاريمأ

 اَمُبّيَأو مسالا َتْنْش اَمْيّيَأ لعجت نأ كلف ناتفرعم ناسا اهدعب ناك اذإو

 زع هللا لاق 5 ءكاخأ ٌديز ناكو « / ًاديز كوخأ ناك :كلوقك نخلا تس

 :باوجلا "عفرب ئرق « 4اوُلاَق نأ الإ "همْؤَق َباَوَج ناك اَمَقل :لجو
 هنأكف «مهلوق :ريدقت يف هاولاق نأ» و ههمْؤَق» ىلإ هتفاضإب ةفرعم هنأل ؛"'هبصنو

 عفر نهف مهلوقو «باوجلا بصن نيف «مهّلوق الإ هموق باوج ناك اف :لاق
 .ناتفرعم امهو ؛باوجلا

 ةركنلاو مالا ةفرعملا نوكت نأ رايتخالاف ةركنو ةفرعم اهدعب ناك اذإو

 ًابكار كوبأ ناكو ءًاقلطنم ديز ناك :لوقتف ءءادتبالا يف كلذ ناك َرَبَحْلا

 .توبكنعلا ةروس نم ؟4و للا ةروس نم 51 ةيآلا )١(

 .قاحسإ ينأ نباو نسحلا ةءارق يهو (؟)
 نبا لاق ء45 صا“ ج طيجخلا رحبلاو ١8١ ص ؟ َج بستحملا :نيتءارقلا جيرخت يف رظنا :روبما ةءارق يهو (5)

 «طول لآ اوجرخأ اولاق نأ» :هلوق ناك مسا لعجيو ءبصنلاب «هموق باوج» عفرلا ةءارق ينعي اذه نم ىوقأ» :ىنج

 . «هرهظملا اذه نم فرعأ رمضملاو ءفصوي ال 5 فصوت ال تناك ثيح نم رمضملاب «نأ» هبشي

15868 

 اى ]



 لاق اك رعشلا ةرورض يف الإ ءكابأ بكار ناكو ءًاديز قلطنم ناك نسحي الو
 يماطقلا

 "اعادولا كنم َفقوم َكَي الو اَعاَبَض اي قرفتلا لبق يفق
 .ةفرعم وهو «َعاَدَوْلا» ّبّصَنو «ةركن وهو «افقوم» ََفَرَف

 ا"داجتنا دحاو ءيشل ''"اناك اّمَلَف ٌنبلا وه ّممالا نأل ؛كلذ زاج امنإو

 ا9تباث نب ناّمَح لوق كلذكو ءرخآلا يف ٌراجتسا ام اهدحأ

 ءامو لسع اهجازم نوكي ساَر تيب نم ةقيبس نك

 ؛لوألا يف هنم دوجأ تيبلا اذه يف وهو «ةركت لسعو «ةفرعم اهجازف

 :لاق ول هنأل ؛ىنعملا يف ءاوس هريكنتو هفيرعتف «سنجلا مما ءالسع» نأ كلذو

 جازملا نأو «جازملاب سنجلا قرغتسي مل هنأ ِماَعل هفيرعتلاب ءاملاو لسعلا اهجازم
 .ةوجأ ناك اذبلف ؛سنجلا 0

 )١( ج هيوبيس دهاوش نم وهو ١ ص  ,15١ج لوصألاو 54 ص لملاو :4؛ ص ؛ ج بضتقملا :رظناو ١

 ج يدضعلا حاضيإلاو :.44 ص ١ ص ,/ ج شيعي نباو 518 15 ص  5١١ج ةنازخلاو ١ ص  55١ينغملاو تك ص 5 جو

 ج عمبلاو ؟55 ص ؛ ج ينيعلاو 187 ص هدهاوش حرشو 556 ص ١ ج رردلاو 185 ,.0305 ص ١ ص 48.: ١٠١ رئارضلاو

 ج ينومثألاو 77 70+ ص ١ ص هناويدو ,١1؟ ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 759 ص ؟54 ج يناغألاو 510 ص 5١.

 .دحاو ءيشك ناك اماف :لصألا يف (0)

 .رخآلا يف راج ام اهدحأ يف راج : «ق»و «ر» يف (0)
 :يوري ينزاملا ناكو» :دربملا لاقو .355 ص ؛ ج بضتقملا :رظناو .55 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو (؟)

 نباو 504 ص ١ ج بستحلاو .44 ء/ف* ص ١ ج لوصألا :اضيأ رظناو «ءام هيفو :ديري .ءامو ًالسع اهّجازم نوكي

 ص ١ ج عمبلاو 587 ص هدهاوش حرشو 110 2.4046 ص ينغغملاو تك ف٠ اص ؟ ج ةنازخلاو 96 ىلا صال ج شيعي

 تيب ءرملا :ةئيبسلا 237 ص ١ ج هناويدو ٠١ ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو (ابس) ناسللاو 8 ص ١ ج رردلاو

 نوكي :ينزاملا ناثع وبأ هاور دقو» :14 ص ١ ج :شيعي نبا لاق ءدهاشلل لات تيب يف نأك ربخو «.ماشلاب عضوم :سار

 عوفرم ءامو «بابلا طرش ىلع ةركن وهو .ربخلا السعو .ةفرعم وهو نوكي مسا هنأ ىلع جازملا عفرب .ءامو السع اهّجاَزم

 . «هطلاخ يأ ءام هجزامو :ريدقتلا راصف رخألا هجزام دقف ائيش جزام ءيش لك نأل ىنعلا ىلع المح

 .سنجلا ضعب جازملا نأو : «ق» و «ر» يف (5)
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 اف ؛ءادتبالا ("باب) يف هلثم بابلا اذه يف ةركنلا نع رابخإلا نأ ملعاو
 هركذ زجي مل ةدئاف هيف نكت ملامو «هركذ زاج ةدئاف بطاخمأل هيف تناك

 .زئاج اذهبف ءاقلطنم كل مالغ ناكو «كراد يف مي ينب نم لجر ناك :كلوقك

 ًائرتحم دحأ ("ناك) امو «ةلثاملا تيفن اذإ كّلثم ٌدحأ ناك ام :لوقتو

 اذه يف (”بطاخملل) ةدئافلا عوقوب زئاج هلك اذبف ءكنم ّدحأ ناك امو كيلع

 نأو الاثمأ هل نأ "نظيف اذه لثم لبجي نأ زوجي ناك دق بطاخلا نأل ؛ربخلا

 زاوجو «ةدئاف هتدفأ دقف كلذ هتْمَلْعَأ اذإف «هيلع ًائرتجمو هنم ًاريخ سانلا يف

 .ءادتبالا باب يف انيب ؟ اعيمج ةركنلاو ةفرعملا يف ةدئافلاب دوقعم رابخإلا

 نوكي نأ زاج اف ءأدتبملا ربخ ىرحم يرجت لامفألا هذه رابخأ نأ ملعاو
 ناكو ءكاخأ ديز ناك :لوقتف «لاعفالا هذبل اربخ نوكي نأ زاج ادتبمال اربخ

 .رادلا يف كوبأ ناكو «مئاق هوبأ دمع ناكو ءاقلطنم ورمع

 ناك :كلوقك ابيلعو ءاهئامسأ ىلع لاعفألا هذه ٌرابخأ َمَدَقَتَت نأ زوجيو

 برض :كلوق يف لوعفملا ةلزنمب اذه يف ربخلا نأل ؛ديز ناك امئاقو ءديز اًماق

 زوجي ال هناف يفنلا فرح هلوأ يف اهنم ناك ام الإ ءديز برض ًارمعو هديز ًأرمع
 يف فرصتت ال ةفيعض فورحلا نأ كلذ يف ةلعلاو ؛هيلع ”"ربخلا مدقتي نأ
 .اهيلعربخلا مدقتي مل كلذلف ءاهسفنأ يف فرصتت ال ؟ اهلومعم

 )١( «ق» يف صقت .

 .لصألا يف صقت (0)

 . نس يف ةدايز (

 .نظف :لصألا يف (9

 وحن امب يفنلا ناك نإف ءال»هو «نل» و لد و ةاف» :ةعبرأ يفنلا فورحو ..» 17١: ض / ج شيعي نبا يف (5)

 اًماق :لاقي الف ءاهيلع اهرابخأ ميدقت زوجي إل ِهْنَأ نييرصبلاو هيوبيس بهذ «حرب امو ءقف امو كقتا امو لاز ام
 . ءالءو «نل» و هبله عم كلذ زوبيو ...ءارفلا دايز نب ىحي ايركز وبأ بهذ هيلإو هديز لاز ام

 - امال



 ءردصملا ليوأتب اهدعب امو «ام» امنإو «يفنلل ءامد تسيلف «ماد ام» اّمأف

 ضعبك ءيشلا ٌةلصو ءهتلص يف هنأل ؛هيلع مدقتي نأ زوجي الف ردصملاب قلعت امو [ب / 58]
 ىلع ةلصلا مدقتت ال كلذك هيلع مسالا فورح ضعب مدقتي ال امكف ءهفورح

 .لوصوملا

 اذإف «نامزلا هب دارُي ةنإف  ردصملا ليوأت يف ناك نإو - ماد ام (”امأ)و

 :ريدقتب ديز ةَبْيَغ َماود كروزأ انأ :هانعف ابئاغ ديز ماد ام كروزأ انأ :تلق

 ءجاحلا مدقَم تقو.يأ «جاحلا َمدَقَم كروزأ انأ :لوقت اك ءديز ةبْيَغ ماود تقو.

 .مجنلا قوفخ تقو يأ «مجنلا قوفخو

 «سيل» الإ اهيضام َلَمْعَتْسُي 6 َلَمْعَتْسُي لاعفألا هذه عينج نأ ملعاو

 . ماد امد و

 يفن يف الإ َلَمْعَتْنَت ال اهأل ؛لبقتسم ابل لمعتسي الف :«سيل» امأف

 اًماق ديز سيل :كلوقك دحاو لابقتسالاو لاحلا ظفلو ."”لابقتسالاو لاحلا

 "ارَبعُي اهف) اهلمع ناك اماف ءادغ اًماق ديز سيلو «نآلا
 نم ٌفخأ هنأل ؛لبقتسملا ظفل نم اهب ىلوأ يضاملا ظفل ناكف دحاو ظفل ابل

 نونّكَسُيو ريعبلا ديص لثم ءايلا رسكب "سيل اهلصأ ناكو ؛لبقتسملا ظفل

 )١( «ق»و «ر» يف صقن .

 ىلع تللد  ناكو :تلق اذإ كنإف ءفرصتلا نم اهئانتما اًّمأو» :4/ ص ؛ ج بضتقلا يف دربملا لاق 0

 تدرأ نآلا وأ ءادغ اًمئاق ديز ق اذإ تنأو .عقي مل امو هيف وه ام ىلع تللد «نوكي» و «برضي» :تلق اذإف ءىضم ام

 ىلإ نايح وبأ بسن دقو اذه «اهيف عراضملا نّتْسا عراضملا هيلع لدي ام ىلع لدت تناك اماف «نوكي يف يذلا ىنعملا كلذ

 يوحنلا نايح وبأ :اضيأ رظناو «458 ص برضلا ظنا .هيوتسرد نباو جارسلا نباو دربملل عباشم كلذ يف هنأ يريصلا

 .ةفاخاص

 . «ق» يف صقن (9)

 .550 ص ١ ج ينومثألا ىلع نابصلاو (سيل) ناسللا :رظنا (9)
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 كلذلف كلذ ِملَع يف كلذ مْلَع :لوقت 5 ريعبلا دّيَص :نولوقيف ءايلا هذه

 .ًافيفخت «سْيل» ءاي تنكمأ

 نوكت الو .ءبابلا اذه يف لبقتسم 0 لَمْمَْسُي ال هنإف : «ماد ام» امأف

 مودت ام كرظتنأ انأ زوجي الو ءاًماق تْمُد ام كرظتتأ انأ :كلوقك مالك دعب الإ

 ناك اماف «هماودو هلاصتا هل طرتشيو «عقو دق اهف هلمعتسي لئاقلا نآل ؛امئاق

 لوشت لو ؛يضاملا ظفل وهو عقو دق ام ظفل هل بجو عقو ام ىلع ىنعلا

 نأ ('"نم) دبالف فرظلا ريدقت يف هنأ (” نم) انلق امل ؛اًماق ديز ماد ام :ًائدتبُم

 اهف « اًماق ديز ماد ام كرظنتأ انأ :تلق اذإف «هتركذ اذإ ائيش فرظلا يف عقوُت

 .انيب 5 فرظلا عقوم عقو ردصم هنأل ؛كرظتنأب بصن عضوم يف ماد

 يف ناك نإو «ءىتف ام»و «حرب ام»و «كفتا ام» و «لاز ام» نأ ملعاو

 راص يفنلا ىلع لخد اذإ يفنلا نأ كلذو ؛يفنب سيلف يفنلا فرح ابلوأ
 تلَخدَأ اذإف ءيفن «حرب» و «ءىتف»و «كفنا»و يفن «لاز» :كلوققف ءاباجيإ

 نأ زوجي ال كلذلف ءاباجيإ راصو يفنلا تيفن دقف يفن فرح وهو «ام» اهيلع

 ورع كفا ام الو ءاملاع الإ ديز "'لاز ام :لوقت ال « ءالإ» اهربخ ىلع لْخْدُت
 هنع تْيِفن ام نآل ؛قلطنم الإ ورمعو تاق الإ ديز :لوقت ال 6 ءاقلطنم الإ

 .يفنلا فرح هيلع لخدي ملام ةلزنمب ّيْفَنلا

 :ةمرلا يذ لوق امأو

 ارفق”ادلباهيسزتوأفثحلاىلع 2 ةَعاَساإ كاَقْنَت امجيجارح

 . «ق» يف صقن )١(
 .اًئاق الإ ديز ماد م «رد يف )00

 ” ج يفاريسلا حرشو 58١ ص ؟ ج ءارفلل نآرقلا يناعم :رظناو :.4588 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو ()

 - فاصدالاو ٠١1 ص ا” ج شيعي نباو ١؟؟ ص ؟ ج يرجشلا نبا يلامأو 554 ص ١ ج بستحملو 3070 ص ؟ مسق
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 «كفنت ام» :هلوق نأل ؛ةرورض هلعجو طلغلا ىلع '"نييوحنلا رثكأ هلّمحف

 ناك نإو يفن هظفل نآل ؛مالكلا اذه يف ءالا» لخدأ هنأ ""يدنع هبجوو

 :ُشَرْبألا ةَيَذَج لاق 5 «باجيإلا هانعم
 - ب ع

 "تالا يول تقزت 0 ىلع يف  تيفوأ اي
 ٌبُر» نأل ءبجاولا ٌريغ اهعضوم نونلاو/ءبجاولا يف نونلا لخدأف 2117]

 لَخْدَأو يفنلاب ليلقتلا هّبَشَف نيثكلا ىفن هنأل ءىفنلا ةلزنمب ليلقتلاو ءليلقت

 .«نَعْفْرَت» ف نونلا

 «الإا» لخدأف ءباجيإلا ىلع ىنعملا ناك نإو ”ئفن هّظفل «كفناام» كلذكو

 ١ ج رردلاو 3٠١, 7٠١ ص ١ ج عمبلاو 79 ص ينغملا دهاوش حرشو 7١ ص يغملاو ؛4 ص ؟ ج 'ةنازخلاو ٠6١ ص -

 لالذإلا :فسخلا لازبلا نم تارماض لاوط :جيجارح 21415 ص هناويدو 1١7 ص ةيبرعلا دهاوش مجعم 20516 لحاص

 .عوجلا ىلع اضيأ قلطيو ءمظلاو
 )١( صال ج شيعي نبأ :رظنا ل٠١9.

 حرش يف يفاريسلا ركذو رخآ اهيجوت 58١ ص ؟ ج نآرقلا يناعم يف ءارفلا ركذ دقو ءيريصلا هيجوت اذه ()

 نايف ..» ٠١١: ص 7 ج شيعي نبا لاقو «ءارفلل امهدحأ 708  ؟90 ص ؟ مسق 7 ج نيرخآ نيبيجوت هيوبيس باتك

 أطخ كلذو هيلع ةلخاد ءالإا» نوكتو .ربخلا ًةخانم نوكي نأ :هتكطخت هجوو ءةّمرلا وذ أطخأ :الاق يمرجلاو يعمصألا

 :دارملاو ءلاح ٌةخانمو ءفسخلا ىلع ربخلا :ليقو «ةخانم كفنت ام :دارملاو ,دئاز هيف الإ :ينزاملا لاق ءمدقت ام ىلع

 اهب ةينلا ءابعقوم ريغ يف ةعقاو الإ نإ :ليقو هربخلا ىلع تلخد دق «الإ» نوكت اف «ةخانم الإ فسخلا ىلع كفنت ام

 . هاَنَظ لإ ٌنْظَن نإ» :ىلاعت هلوق اهعقوم ريغ يف «الإ» عوقو يف هلثمو فسخلا ىلع" الإ ةخانم كفنت ام دارم او .ريخأتلا

 حاضيإلاو ١٠ص ١ج بضتقملاو ١٠ص ديز يبأ رداون :رظناو 58ص ؟ج هيوبيس دهاوش نم وهو (9)

 ينغلاو "«ص ١ج برقملاو «ص هج شيعي نباو ؟؟ص فلتختاو فلتؤملاو ١١ص تاماللاو 6٠ص اج يدضعلا

 1١٠5و ١7ص ؟ج حيرضتلاو 556ص جو 74غص ؟ج ينيعلاو 7146 ,١؟6ص هدهأوش حرشو 5١9 23517 50ص

 دهاوش مجعمو 58١7ص جو 7١7ص اج ينومثألاو 6١5ص رئارضلاو 19 «25غ8ص ؟ج رردلاو ال 58ص ؛ج عمبلاو

 ظفحي هنأب رخفي .ةهجلا هذه نم بجت يتلا حيرلا يهو «حتفلاب لامَث عمج :تالامّدلا.ءلبجلا :ملعلا "١ص ةيبرعلا

 .مبل ةعيلط نوكيف ودعلا اوفاخ اذإ «لبجلا سأر يف هباحصأ
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 اهلعاف نوكيو «ةلمج ىلع الو دحاو "مسا ىلع لخدت نأ ريغ نم طقف يضاملا

 لوق هنمو «نوكلا كلذ ''ناك يأ ناك تاق ديز :كلوقك اهيف ًارَمْصُم "اردصملا

 :رعاشلا

 ا"!بارعلا ةمّوَسْلا ناك ىلع ومات ركب يبأ يب ٌةاَرَش

 .يضملا ىنعم ديكوتل ةدئاز يبف ءكلذ ناك بارعلا ةموسملا ىلع اوماست يأ

 لقتنا يأ ءورمع ىلإ ديز راص :كلوقك ةلمج ريغ ىلع لخدتف «راص» امأو
 هذه يف لخد يأ ىحضأو ""ورمع) ىصأو ”(ديز) حبصأ اذكو ورع ىلإ ديز

 ع

 يف لخد اذإ ءربشأو ءرهظلا تقو يف لخد اذإ ءلجرلا ربظأ :لوقت 5 تاقوألا

 .ربخ ىلإ جاتحيال اذبف «ربشلا

 ثيدحللاو 0ناشلاو) ّرمألا «سيل» و «ناك» يف نورضضي .مهنأ معاو :لصف

 .دحاو لعاف ىلع: :«ق» يف )١(

 ريضل ةعفار اهنأ ىلإ يريصلاو يفاريسلا بهذف .ةدئازلا ناك يف فلّتخاو» 5ص يدارمال ليهستلا حرش يف (0)
 .«نوكلا ناك يأ وه ناك :ليق هنأك لعفلا هيلع لادلا ردصملا

 ةعفار اهنأ ىلإ يرهصلاو يفاريسلا بهذف ؟لعاف ابل له ةديزملا «ناك» يف فلّتخا دقو ..» :!١7ص اج عماوبلا عمه يفو

 بهذم يدادغبلا لقن .ثيح ؟؟ص ؛ج ةنازخلا :ًاضيأ رظناو «نوكلا ناك :ليق هنأك «لعفلا هيلع لادلا ردصلا ريضن

 .يفاريسلا

 كلذ ناك :ديرت ناك متاق ديز وأ متاق ناك ديز :كلوق كلذو ...» ::(ص "مسق اج يفاريسلا حرش يف (9)

 .يفاريسلا ةرابع عم يريصلا ةرابع قباطت ىدم :رظنا مث «نوكلا

 نبأ :رظناو ؛0ص ١مسق اج هيوبيس حرش يف يفاريسلا دهاوش نم وهو لئاق ىلع تيبلا اذبل رثعأ مل ()

 ١5١ص اج هيلع سي ةيشاحو 5١!ص ١ج حيرصتلاو ؛!ص ؟١ج ينيعلاو 7ص ؛ج ةنازخلاو ٠٠١ :ه8ص الج شيعي

 .؟"ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو ١٠١ص اج عمبلاو 79/ص اج ينومشألاو ١7ص رئارضلاو

 .«ر» يف صقن (0)
 .«ق»و «ر» يق صقن (1)
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 ديز ّرمألا ناك :ىنعم ىلع بهاذ ورع سيلو ؛قلطنم ٌديز ناك :نولوقيف
 .ْبهاَذ ورع ثيدحلا سيلو ؛قلطنم

 نأشلاو ثيدحلا نأ يأ ءجراخ ديز هنإ :كلوق يف ريضلاك ريضلا اذهو

 ف رتتسيو (”لوعفملا ةلزنع) بوصنم هنأل ىنإ» يف ربظي هنأ الإ «جراخ ديز

 .لعافلا ةلزنع عوفرم هنأل ««سيل» و «نآك»

 «جراخ ٌديز» :كلوقو سيل مسا ٌريضلاف ءجراخ ٌديز سيل :تلق اذايف
 «قلطنم ديزو» ءابمسا «نآكد ف ريضلا «قلطنم ديز ناك كلذكو «هريخ

 .ربخو ثيدح «قلطنم ديز :كلوق نأل ءاهربخ

 زجي م ًاريض «سيل» يف نأ الولف» هلثم هللا قلخ "!سيل» :برعلا تلاقو

 دشنأو «هب عفتري مسا نم دبالو «لعفلا يف لمعيال لعفلا نأل ءلعف اَبّيلي نأ
 :طقرألا ِدْيَمُح / لوق "'هيوبيس

 نيكاسلا يقّلُي ىوُملا لك َسْيَلو ْميِسَّرَعُم يلا ىوتلاو اوُحَبْصْأف

 تنكو «لك» عفترال رمألا ريض «سيل» يق نكي ممولو «يقلُيِب بوصنم لكف

 ««لك» ريض نوكت ءاهب نيكاسملا هيقلث ىونلا لك سيلو :لوقت نأ (''ىلإ) جاتحت

 تُبرض ٌديز :لوقت نأ نسحيال هنأ ىرت الأ خلا يف ءابلا فذح نسحي الو

 .لصألا يف صقن ()

 .55ص ا١ج هيوبيس باتك :رظنا )١(

 : .57 50ص ا١ج هيوبيس باتك رظنا (؟)

 85ص ؟١ج ينيعلاو ٠١5 ,7:5”ص ؟ج يرجشلا نبا يلامأو ةهص ١ج لوصألاو ١٠ص ؛ج بضتقملا :رظناو

 سّرَعو ءليللا رخآ يف لوزنلا وهو سيرعتلا عضوم :سّرعْلاو 15ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو ؟؛هص اج ينومثألاو

 .(سرع) ناسللا رظنا .رحسلا هجو يف لزن :رفاسملا

 .4ق» يف ةدايز )5

 ؟*١6 -
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 اديدجلا الو لابججلاب اَنْسَق حمجْسأف ٌرثب اننإ ىواعُم

 :لُيَعُج نب بُعكل دشنأو

 ادَغ وأ "مؤيلا نم اَنّيقالتام اذإ رماع َنْب َرْيَمُع يناَمْدن يح الأ

 ف ىنغملا هنآ اذه عيمج يف رجلا هجولاو ««نم» عصوم ىلع «ادغ» بصنتق

 .اهفالتخا نم ٌنَسَحَأ دحاو ىنعملاو نيظفللا "ٌقافّتالو ءدحاو ٌرجلاو بصَنلا

 تفطع كنأ ىلع ءادعاق» ٌعفرت ءهوخأ ٌدعاق الو متاقب ديز سيل :لوقتو

 «أادعاق» تّئصن تكس نإو «مدقم ريخ :دعاقو ءأدتبم :هوخأف ةلمُج ىلع ةلج

 ىلع فطعلاب د ترررج تكئش نإو ««متاقب» يف ىف ءابلا عصوم ىلع فطعلاب

 ىلع بصنلاو عفرلا زاج ورم ٌدعاق 00 3 0 :تلق نايف «ماف

 1 مآل ُينْشلا '!لاقو

 اهريِداَقَم هلاإلا فك َّن وُّمألا إف كيلع نّوَه

 هتغل ىلإ هدر هدشنأ يذلا نوكي وأ «ةفورعملا هذه ريغ ةبوصنم ةديصق نم تيبلا نوكي نأ زوجيو «برعلا نع هلقت -

 هنأ دربملا ىلإ ةنازخلا يف يدادغبلا بتن دقو .رعاشلا لوقبال دشنملا ةفلب جاجتحالا نوكيف ابوصنم هيوبيس هنم هَلبَقَ
 .6١5ص ؟ج بضتقملا ةيشاح :رظنا ءدقنلا اذبل بضتقملا يف دربملا ضرعتي ملو اذه «تيبلا اذبل هتياور يف هيوبيس دقت

 فاصنإلاو 55ص ؟ج بستحملاو 108 ١2077ص ؛ج بضتقملا :رظناو ,؟هص اج هيوبيس دهاوش نم وهو (1)

 .عجلاو دحاولا ىلع قلطيو ءبارشلا ىلع سيلجلا :نامدنلا .+؛ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو .597 :5؟هص
 .نيظفللا قافتاب دحاو رجلاو بصنلا يف ىنعملا نأل :«ق»و هره يف ()
 .لصألا يف صقن (5-90)

 .77 ؛5ص فلتخماو فلتؤملا :رظنا ءذقْنُم نب ٌرْشب همساو يَنْشلا روعألا لاقو ءرداصملا لك يف (4)

 اذ



 ا""اهُروُمأم كْنَع ٌرصاق الو اّيبنَم م كيتآب سيلف

 ءأدتبم «اهرومأم» نوكي نأ ىلع عفرلاو ءابلا عضوم ىلع فطعلاب ُبصنلا

 فطعلا ىلع رجلا زوجيو «اهيف فالخال ناهجولا ناذبف «مدقم ربخ «رصاق» و

 نوكيو ««اهُيِهْنَم» وهو سيل مسا ىلع افوطعم «اهروُمأم» نوكيف «نيلماع ىلع
 «سيل» ىلع واولاب فطع دقف .«كيتأب» وهو اهربخ ىلع افوطعم «ارصاق»
 .هللا ءاش نإ كلذ فرعاف «نالماع امهو «ءابلا»و

 فوطعملا ربخلا يف بصنلا زاوج ىلع ريخألا تيبلاب دهشتسا» :ملعألا لاق :55ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو )١(

 ؛ج بضتقلا :رظناو ءاهتوقب ًارخؤمو ًامدقم ربخلا يف لمعت «سيل» نأل « ًايبنجأ رخآلا ناك نإو «سيل» ربخ ىلع
 رظناو 56ص ١ج برقملا يف لوألا تيبلاو 2157/ص ؟مسق ١ج يفاريسلا حرشو ١7ص ؟ج لوصألاو ٠٠١ ,1ةةص

 ١٠؟ص اج رردلاو ؟؟ص ؟جو 8١ص اح عمبلاو 1950 11ص هدهاوش حرشو 57 ,4417 :١؟5ص ينغملا :ًاضيأ

 .97١"ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو "ص "جو

 ...كيلع نوه :هلوق هيوبيس بهذم ىلع لكشي امو...» ::88  ؟87ص بيبللا ينغم يف ماشه نبا لاق )١(

 يلومعم ىلع فطعلا مزل «سيل» عوفرم ىلع ًافطع ءاهرومأم» ناك نإبف :ءابلا رورجم ىلع فطع ءرصاق» نأل «نيتيبلا
 ءاهرومأم كنع رصاقب ابيهنم سيلف :ذئنيح ريدقتلا ذإ .هنع ربخلاب طابترالا مدع مزل رصاقب ًالعاف ناك نإو «نيلماع
 يف ابلوخدل تايبنللا ىلع دئاعلاك ناك رومألا ىلع ادئاع ءاهرومأم» يف ريضلا ناك امل هنأب يناثلا نع بيجأ دقو

 .«رومأملا

 -لا5ة١ا 
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 6-00 «لكب رج عصوم ف «ءادوس و ىأم» مسأ «لك» نأ :هريسفتو «عفرلاب

 هك تفوح كنأ الإ :ءاضيب لك "الو هريدق# رج عضوع قف ءاضيبو اعربخ
 ةلمج ةلزنمب اراص دق نيمالكلا نأل ءهيلع لوألا ةلالدل ؛اذه نم ”(يناثلا)

 ع نوكي لعل لك ةداعإ نم تك /نكي ل لاصفنالا تيون ولو .ةدحاو ب / ”0]

 :داٌؤُد 5 لق ل فذدح ف 0000 دشنأو «نيلماع ىلع

 اق ليا ةكينوق وانتو اذا ينحت“ رفرما ٠ لك

 قا 3 «ئرمأ» ىلع اران فطعي مو ةداَعُم 7-5 ريدعتب ٍران للك 0 دارأ

 لغ ةعطعلا هنيهذح نم قلك نمو «مالكلا لأ يف اهاثإ هزكذلا لك "ركذأ قع

 .هيلع ةلأسملاو تيبلا لمح زاجأ نيلماع

 انوضتم همّللا ديع» مدقت 00 الو هللا دبع 2 ٌديزام :لوقتو

 بصتتناام اهّيلي نأ «سيل» يف زجي مل اك ءأبراض ديِز هللا دبعام :لوقتف براضب

 .اهريغب

 ا

 .«ر» نم ةدايز )١(

 ."ص اج باتكلا (0)

 حرشو 7١ ١7ص ؟ج لوصألا :ًاضيأ رظناو ديز نب يدع ىلإ دربملا هبسنو :485 75ص لماكلا :رظنا (0
 هجو 74 074 ,37 5775صاج شيعي نباو ؛7"ص فاصنإلاو 15ص ١ج يرجشلا نبا ناس ١ص اج يفاريسلا

 رظناو :,556ص ؟١ج ةنازحلا يف ًاضرع يناثلا هرطش دروو 507”7ص اج برقملاو 5١٠ص ةجو ه18ص هجو 45١"ص

 ١ج ينومثألاو 5ص ؟ج رردلاو ةهص ؟ج عمبلاو هءص ؟ج حيرصتلاو "4ص هدهاوش حرشو ؟ةص ينغملا انا

 ه؟ص ديز نب يدع ناويد ليذو ,55"ص داؤود يأ ناويدو 87١“ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 5055ص

 .لصألا يف صقن (4)
 .«لك» ةينثت نع «ق» يف (5)
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 "فراس انآ قم فاو نَم لّكامو م نم لزانلا اَبفَّرَعَت اولاقو
 .هعقفرو ««لك» بصنب ىور هنإف

 5 اذه زاجو «افراع» «لكد» يف لمعأو مي يب ةغل ىلع "'هلمج هبصن نمف

 .براض انأ هللا دبع :ءادتبالا يف زوجي

 :نيهجو نف فلا اأو

 ىأم» مسأ «لك» نأ :هريدقتو ناجحلا لهأ ةغل ىلع الوم نوكي نأ :امهدحأ

 5 ريدفتلا ف «لك» ىلإ عجرت ءاهب ««هفراع» :ريدقتلاو سخو ءادتبا ٌفراع انأو

 :مجنلا وبأ لاق

 "ءعنصأ لهُ انذ يلع يعّدت رايخلا ُمأ تحبصأ دق

 .هُعنصَأ مل هّنك :(”دارأ)
 . (مر 2 98 8 ع 5

 اعفر «لك» نوكيو «ميع ينب ةغل ىلع الومخ نوكي نأ :رخآلا هجولاو

 )١( صئاصخلاو 1550  56١ص ؟مسق ١ج يفاريسلا حرش رظناو ء/؟ 75ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو ج١

 اج حيرصتلاو ؟8ص اج ينيعلاو 58ص هدهاوش حرشو 19ص ينغملاو ١؟5ص بهذلا روذشو 576 526ص ص8؟١

 يأ نالف دنعام تفرعت مهلوق نم فرعتي َفَرَعَت نم رمأ :اهفّرعت .150ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 0١/ص اج ينومثألاو

 .ءامس لج :«قد يف ()
 2050  96١ص ؟مسق اج يفاريسلا حرش :رظنأو ,15 15 .؛؛ص ١ج هييوبيس دهاوش نم وهو (0)

 شيعي نباو 755 55 4ص ا١ج يرجشلا نبا يلاصأو ١١7ص اج بستحماو ,١1ص ؟جو 11!ص اج صئاصخلاو

 ١ج عمبلاو 180ص هدهاوش حرشو 7175 031١ 434 ء١١5ص ينغملاو 440 ,375ص اج ةنازخلاو ١٠ص اجو ١٠ص ا

 .43؟ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 7؟ص ١ج رردلاو ؟/ص

 .«ر» يف صقن (؛) '

 .الك نوكيو :لصألا يف (0)

561١ 







 اديز نأ تماع :تلقل / ماللا الولو «4ُةّلوُسَرَل "'كَنإ ْمَلْعَي هللا :لجو زع [امم]

 زع هللا لاق ٌقلطنم ًارمع نإ ديز لاق :كلوقك لوقلا دعب نوكت نأ :ثلاثلاو

 .4كافططا هللا نإ "مّيزَماي ةكئالمْلا تَلاَق ْذِإَو»> :لجو

 عادتيالا بجوت ماللا نأل ريخلاو ءادتبالا ىلإ عجرت عضاوملا هذه عيمجو

 .ةأدتبم نوكت لوقلا دعب ةياكحلاو

 ىلَع ةّيِنّْبَم الإ عقت الف ءردصملا ةلزنمب اهدعبام عم ىبف :ةحوتفملا «نأ» امأو

 ,تقأل جراخ ارمع ّنأ الولو ؛قلطنم ًاديز ّنأ َتْمِلَع :كلوقك ابلبق مالك

 ."ةرورجمو «ءادتبالاب ةعوفرمو ًةلوعفمو ًةلعاف عقتو

 زع هللا لاق ءورمع ٌيورخ :هريدقت ٌيراخ ًارمع ّنأ يغلب :كلوقك ةلعافلاف

 .هناوُْدَع هل نيبت اّمَلَف :هريدقتو 4هلل ٌوْدَع ُهَنَأ هَل "نكي امَلَف» :لجو

 هللا لاق ءكقالطنا تماع :هريدقت «قلطنم كّنأ تماع :كلوقك ةلوعفملاو

 .باحسلا هللا ءاجزإ :هريدقت «4ًاباَحس "”يِجْرُي هللا َّنَأَرَت ْمَلُأِ» :لجو رع

 لاق ءكباهذ يدنع يأ .ءبهاَذ كئأ يدنع :كلوقك ءادتبالاب ةعوفرملاو

 هللا نأ ربكألا ّجَحْلا َمْوَي ساّنلا ىَلِإ هلوُسَرَو هللا "نم َناَدَأَو» :لجو رع هللا

 .4ِهلوُسَرَو نيكرشُملا نم ءيِرَب

 .نوقفانملا ةروس نم ١ ةيألا )١(

 .نارمع لآ ةروس نم 41 ةيآلا (0
 .ةفوّدُحَمو :لصألا يف (0)

 .ةبوتلا ةروس نم 1١5 ةيألا ()

 .رونلا ةروس نم 5” ةيآلا (5)

 .ةبوتلا ةروس نم ؟ ةيآلا ١( (



 كريس نم َتْبِجَع يأ ٌرئاس كنأ نم تبجع :("”كلوقك) ةرورجملاو
 .ديكأتلا :ًاعيمج ةحوتفملاو ةروسكملا ىنغمو

 ,لعفلاب ةّببشم ةددشملا هنأ :ةفيفخلا «نكل» و ةددشملا «نكل» نيب قرفلاو

 .لوعفملاو لعافلاب ًابيبشت ءربخو مسا نم ابل دب الف

 ابلبق يذلا مسالا بارعإ يف ٌهكّرْشَتَف درفملا ىلع لخدت اهنإف ةفيفخلا اّمأو

 .كاردتسالا ًاعيمج اهانعمو قرع نكل ديز ينءاجام :كلوقك

 .دسألا ًاديز تك :كلوقك هيبشتلا «ٌنأك» ىنعمو

 ء.اندنع ًاديز تيل :كلوقك ىنقلا «َتْيَل» قعمو

 .هللا ةرفغم

 ؛لعفلاو ءمسالاب نوكت .ءادتبالا ربخ ةلزنمب فورحلا هذه رابخأ نأ معاو

 اديعس ّنأكو «ْبَهدَي اركب ّنكلو ءمئاق اديز نإ :كلوقك ةلمخاو ءفرظلاو

 .كتأي هّتْيتأ نإ ارشب لعلو هراد يف ورْمَع كاخأ تيلو ؛كدنع

 افرح وأ ءافرظ نوكي نأ الإ مسالا ىلع بابلا اذه يف ربخلا مدقتي الو

 زع هللا لاق ءًأنْيَد كيلع نإو .ًاديز رادلا يف ّنإ :كلوقك ءرجلا فورح نم

 ًاخُيَش "بأ ُهَل نإ » :لجو زع لاقو 4 ًايحَج 7و "”ةلاكنأ اَنْيَدَل نإ :لجو

 .4أريبك

 قد ف صقن )١(

 .لمزملا ةروس نم 7١ ةيآلا (0)

 .فسوي ةروس نم + ةيآلا ()





 ش .يجنز كتكلو :ريدقت ىلع

 يد لح وعاد هيأ فيتا هل قر يملا ضمنا "ليلا دو

 .رثكأ برعلا مالك يف بصنلاو :”'هيوبيس لاق هًدوخأم ديز كب هن
 يلا ناو

 هلبالب مج بلقلا باصم كاخأ ابّبحب ّناف ابهيف ينَحْلَت الق
 هجو وهو «بغار ًاديز كيف ّنإو ءذوخأم ًاديز كب نإ :ريدقت ىلع اذهف
 :"”يركشيلا مْيرُص نبا لاق «ةففخم ْنأك يف اورضأ دقو «مالكلا

 ةياغلا ناك» :يفاريسلا هنع لاق ءيدزألا يديهارفلا نمحرلا دبع وبأ نمحرلا دبع نب دمحأ نب ليلخلا وه )١(

 لوأ لمعو «برعلا راعشأ رصحو ضورعلا جرختسا نم لوأ وهو « هيف سايقلا حيحصتو وحنلا لئاسم جارختسا يف

 ليقو «ةئامو نيعبسو سمخ :ليقو «نيعبس ةنس وتو «ةرجبلل ةئام ةنس هتدالو تناك ««روهشملا فورعملا نيعلا باتك

 تايفوو 5/0 ص اج ةيابنلا ةياغو ١١؟ص ؟ج بيذبتلا بيذهتو ١٠ص نييرصبلا نييوحنلا رابخأ :رظنا ءكلذ ريغ
 .15 11ص ؟ج نايعألا

 ء8١781ص اج باتكلا :رظنا (؟)

 .5388ص اج باتكلا :رظنا (؟)

 ؟4/ص اج لوصألاو ؟8مص اج هيوبيس باتك :رظناو ءابلئاق ملعيال يتلا هيوبيس تايبأ نم وهو (5)

 ١ج رردلاو ١١ص ا١ج عمبلاو ١5/5ص ؟ج ةنازخلاو 507ص هدهاوش حرشو 115ص ينغملاو ١٠ص اج برقملاو

 : مجلا .هلذعو همال :ًايْحَلو أول هاحليو هوحلي هاحلو .588ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 88١ص اج ينومشألاو ١1؟١ص

 راجلا ءاغلا عم «نإ» ربخ هنأ ىلع «باصم» عفر :هيف دهاشلاو ؛ةلبلب عمج سواسولاو مهلا ةدش :لبالبلا .ريثكلا

 .هماقو ربخلا ةلص نم هنأل رورجلاو
 نب دشار ىلإو يركشيلا مرأ نب ديز ىلإو يركشيلا قرأ نب بعك ىلإ بسنو ءيركشيلا ميرُص نب ثعاب وه (5)

 .يركشيلا مرصأ نبا ىلإو ,يركشيلا قرأ نب ءايلع ىلإو ءيركشيلا باهش
 نبا قانِمَأَو 8١ص ؟ج فصنملاو 757/ص اج لوصألا :رظناو 64١ ء788ص ا١ج هيوبيس دهاوش نم تيبلاو

 هدهاوش حرشو 75"ص ينغملاو .١١23ص اج برقملاو 46 :48ص هج شيعي نباو ١٠"ص فاصنإلاو ”ص ١ج يرجشلا

 اجو ١٠٠7ص اج رردلاو ١8ص "جو 45١"ص اج عمبلاو ؟6ص ١ج حيرصتلاو ؟8؛ص بهذلا روذشو ؛٠ص

 ةيبرعلا دهاوش مجعمو (مسق) ناللاو ؟١١ص رئارضلاو 0:58ص اج ينومثألاو 24 536ص ؛ج ةنازخلاو ١ص

 1760 ص



 مّسلا قراو ىلإ وطْعت ةيبظ ْنأك مّتقم هجوب انيفاوت ًامْوَيَف

 .ةيبظ اهناك :ريدقت ىلع

 نم عفرلاف ءأرعو :تئش نإو ٌقرمعو متاق ًاديز نإ :لوقتو :رخآ لصف

 :نيبجو

 م .ءادتبالا "'هعضوم نأل ««نإ» ("'مما) عضوم ىلع هفطعت نأ :(”امههدحأ)

 :"”ريرج لاق

 ٌرابطأ ةداسو تامدركملاو مهيف ةّوبنلاو ةفالخنا نإ

 .ديز ىلإ عجري ًاريض هيف نأل ؛«متاق» يف رضضملا ىلع هقطعت نأ :يناثلا هجولاو

 يف انمدق امل ؛وُرمعو َوُه مئاق اديز نإ :كلوقك ريضلا ديكأتب الإ نسحيال اذهو
 .عوفرملا رمخملا ىلع فطعلا

 ؛ورمعو متأق ًاديز تيل :لوقت «فورحلا قاب يف زوجي عفرلا نم هجولا اذهو

 .ريضلا ىلع فطعلاب اذه لكو ءوورمعو ميقم ادمح نأكو ٌيشبو بهاذ ًاديز لَعَلو

 ىلإ مالكلا (”فرصي هنأل نيبجولا هيف زوجي نم مهنف :«نكل» امأف

 .رخآلا ةجولا "'(الإ) زيجيال نم مهنمو فانئتسالا

 .«ق» يف صقن )١(

 .«ق» يفو لصألا يف صقن ()
 .اهعضوم هنأل :«ق» يفو لصألا يف (0

 .عوبطلا هناويد يف سيل (9)

 ةيبرعلا دهاوش مجعمو ,3275ص ؟ج ينيعلاو 218ص هج شيعي نبا :رظناو 86ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو

 .1 79ص

 .ةرصبتلا نم قبس اوف ١68١ ١١ص :رظنا (5)

 ىلإ مالكلا َفرْشُي هنأل رخآلا هجولا الإ زيجُيال نم مهنمو «نيبجولا هيف زّوَجُي نم مهنف :«ر» يف ()

 .فانكتسالا
 .«ق» يف صقن (0
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 فورحلا يف هزاوج يف فالخ الو .بوصنملا ىلع فطعلابف :بصنلا اَمأو

 :ةبؤر لاق ءابلك

 ""افويّصلاو ساّبعلا يبأ ادي افيرخلاو ةؤجلا َعيبرلا نإ
 1 :لطخألا لاقو
 ""الاقتألا مٌُموخأ ٌفختسلاو مراتل َحوبنلاو ةرارغعلا نإ

 [1/50] فيرظلا يف كلف ةفيرظلا /تسحم ًاديز نإ :وحن ًةفص ربخلا دعب ناك إف
 :نيهجو نم عفرلاف .بصنلاو عفرلا

 .ربخلا يف رمذملا نم الدب نوكي نأ :امهدحأ

 .فوذحم ءادتبا ربخ نوكي نأ :يناثلاو"”)

 :نيهبجو نم ًاضيأ بصنلاو

 .( تاي بوصنملل ةفص نوكي نأ :امهدحأ

 .رمضم لعفب ًابوصنم نوكي نأ :يناثلاو
 ِرَق ؛4«ِبوُيفْلا َمالَغ قلاب "فذقي يِبَر نإ لفل :لجو زع هللا لاق
 .""بصنلاو «”عفرلاب

 )١( حيرصتلاو ؟١1ص ؟ج ينيعلاو ١١ص ؛ج بضتقلا :رظناو 80ص ١ج هيوبيس دهاوش نم وهو ج١

 ص؟١؟ 7وبأو ءاالكص هناويد تاقحلمو .505”ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو .١٠٠ص ؟ج رردلاو ١؛؛ص ؟ج عمهلاو

 .سابعلا يتب ءافلخ لوأ ءحافسلا :وه سابعلا

 مجعمو (ررع) و (حبن) ناسللا :رظنا 55ص: ١مسق ؟ج هيوبيس باتك حرش يف يفاريسلا دهاوش نم وهو (؟)

 .سانلا نم ةريثكلا ةعاملا :حوبنلاو «ةدشلا :ةرارعلاو .١١؟ص هناويدو «١57ص ةيبرعلا دهاوش

 .لصألا يف صقن (؟-5)

 .ًابس ةروس نم 44 ةيألا (4)

 .روهملا ةءارق يهو (5)

 :رظنا :ةحلط نع برحو ِةوُيَح يبأو ,ةلبغ يبأ نباو «يلع نب ديزو ءقاحسإ يبأ نباو ؛ىسيع ةءارق يهو (1)

 .5؟5؟ص الج طيحمأ رحبلاو ؛هيولاخ نبا ذاوش
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 ىلع هّلمحت نأو ؛هبصنتف «نإ» مسا ىلع هلمحت نأ كلف ديكوتب تفج نإو

 .مهلكو «مهلك اوقلطنا َكَتَوْحِإ نإ :كلوقك «هتفرتف ربخلا يف رضضملا

 نيخأتلاو "مدقتلا ىلع هيوبيس دنع وهف اق ورمعو اديز نإ :تلق نإف

 اونَمآ َنيِذّلا ّنِإ# :لجو زع هلوق ىلع ًالْمَح ءورمعو تاك اذنيز نإ ةكلوقك

 اعلا لاقا# ««فراطنلاو ' 'نرئاتلاو اوفا يدا

 قات قف ايفا ةانتفب مناور انجلا اوصتءاتفاآلاو

 م

 يِمجَْرُبْلا ئباض لاق اك «متنأو ةاغب انأ :لاق هنأك

 502 هنلكر هي ةلاب سسأ كح ف

 )١( اج باتكلا :رظنا ص55١.

 5١/ص ةعبسلا :رظنا ؛عفانو ؛ةبيشو ,رفعج وبأ «نوياصلاو» :أرق دقو .ةدئاملا ةروس نم 75 ةبآلا (0)
 2,510 ص جو 557/ص ا١ج رشنلاو ؟٠١6ص اج طيحخلا رحبلاو ,555 5ص يناعلا زاربإو ؟6١5ص ا١ج بستحماو

 تراصف ةتبلا ةزمبلا لاديإ ىلعف نوباصلاو امأو ..» :717ص ١ج بستحلا يف ةءارقلا هذه هيجوت يف ينج نبا لاق

 .«تُيِنَجَت نم ونجتماو «توبص نم نوباصلاك

 ىنعب ابص نم نوكي نأ :امهربظأ :نيبجو لّمحيف ءنمه ريغب عفان ًأرقو» :؟5'ص اج :طيحلا رحبلا يف نايح وبأ لاقو
 «.. مسالا يف ءايو «لعفلا يف افلأ ةزمبلا بلقب لبسف زمبلا هلصأ نوكي نأ :رخآلا هجولاو ..لام

 .يدسألا مزاخ يبأ نب رشب وه (5)
 .507ص اج لوصألاو ,575ص اج جاجزلل هبارعإو نآرقلا يناعم :رظناو :,؟350ص ١ج هيوبيس دهاوش نم تيبلاو

 مجعمو :١77ص ؟ج ينيعلاو :.558ص ١ج حيرصتلاو ؟5٠١ص ؛ج ةنازخلاو 1ص هج شيعي نباو 15ص فاصنإلاو

 56١1ص هناويدو ؛١55ص ةيبرعلا دهاوش

 ربخلا لامكتسا لبقو «نإ» مسا دعب عفرلا لح يف نوكي يذلا لصفنملا ريضلا عقو ثيح «ةاغب متنأو انأ» :هيف دهاشلاو
 .فلؤملا ركذ !؟ ريخأتلاو ميدقتلا ىلع هدنع مالكلاو ءكلذ ضتري ملف هيوبيس امأ «يئاسكلاو ءارفلا دنع زئاج اذهو

 ١5ص بلعث سلاجيو ١8ص لماكلاو :؛١5ص ديز يبأ رداون :رظناو ؟8ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو (5)

 دهاوش حرشو ؛70ص ينغملاو .1؛ص فاصنإلاو 68ص هج شيعي نباو .١؟6ص ؟مسق ١ج يفاريسلا حرشو ه8صو

 ١ج ينومثألاو ,؟58ص اج حيرصتلاو 5ص :ج ةنازخلاو .50«ص ؟ج رردلاو ء144ص ؟ج عمبلاو 55ص

 .رعاشلا لمج مسا :رايق ,؟ةص ةيبرعلا دهاوش مجعمو (ريق) ناسللاو :5 0٠ص

 كل



 نمو :ىسيع نب يلع نسحلا وبأ لاق ءكلذك ٌرايقو بيرغل '"(اه) ينإف :ريدقتب
 ماقت دعب الإ عضوملا ىلع فطغُيال هنأل َطِلَغ دقف عضوملا ىلع فطع هنأ عز
 ."ادساف ماتلا لبق ليوأتلا ىلع لملاو «ليوأتلا ىلع لمح هنآل «مالكلا

 اذإ ؛ةروكنملا سانجألا ىلع تلخد اذإ «نإ» ربخ فذح زوجي هنأ معاو :لصف

 نإو ءالام "نإ :كلوقك راختفالا دنع كلذو .ءفوذحملا ىلع ليلد لاحلا يف ناك

 .٠ لاق م .الاجر انل نإو ءاليخ انل نإو ءالام انل نإ يأ ءالاجر نإو ءاليخ

 ها

0 

 :ىثعالا

 «لبَم اًوَضَم ْذِإ رْفَسلا يف نإو ًالَةئَتْرَم نإو التخت نإ

 هنأل ؛سرفلا نإو ءلجرلا نإ :لوقت ال ,2"”فراعملا عم اذه نسحي الو

 .«ق» يف صقن )١(

 - لوألا مسقلا  ينامرلل هيوبيس باتك حرش رظناو ءدساف مالكلا ماق لبق ليوأتلا ىلع لملاو :«ق» يف (؟)

 100 َق

 .50:ص اج لوصألا :رظنا )١(

 .الجر انل نإو :«ق» يف )6

 ؟ج صئاصخلاو ١٠27ص اج لوصألاو ١١ص ؛ج بضتقملا :رظناو ؛86ص ا١ج هيوبيس دهاوش نم وهو (0)

 ١٠ص اج برقملاو ٠١5 ١٠23”ص ١ج شيعي نبأو ؛5؟6"5ص ١ج يرجشلا نبا يلامأو ؟ئص اج بستخنلاو ,577ص

 ءج ةنازخلاو ١١ص اج رردلاو ,2356ص ا١ج عمبلاو 5١8 ؛8غص هدهاوش حرشو 71١ 2301 559 85ص ىنغملاو

 :لحترملاو لحملا .65٠١هص هناويدو :5/6ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 21255ص ١ج حيرصتلا ىلع سي ةيشاحو ؟١8ص

 :زفسلاو ءالاحترا اهنع انل نإو ءالولح ايندلا يف انل نإ يأ ءنامز امسا امه وأ «لاحترالاو لولحلا ىنعب ناييم ناردصم

 الحترم انل نإو ءالجم انل نإ :دارأ» :بستحلا يف ينج نبأ لاق «قبسلا :لبملاو ءرفاسم عمج :ليقو ءرفاسم عمج مسأ

 انباحصأ ناك نإو اندنع نسح هجو اذبلو «ةركن اهمسا ناك اذإ الإ «نإ» ربخ فذح نوزيجيال نويفوكلاو .ربخلا فذحف

 .«ةفرعملا عم هنوزيجي

 مهنع نوكحيو ؛ةفرعملا عم «نإ» ربخ فذح نوزيجي انباحصأو» :74 ص ؟ ج صئاصخلا يف ينج نبا لاق ()

 نويفوكلاو ءارمع انل نإو ءاديز انل نإ يإ ءارع نإو اديز نإ :اولاق ؟كل نف ءمكيلع بلأ سانلا نإ :مهل ليق اذإ مهأ
 .قباسلا ىشعألا تبب جيرخت دنع (5) ةيشاحلا يف أافنأ بستحما يف هلوق رظناو « «ةركنلا عم الإ اهربخ فذح نوبأي
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 َرِخَتْفا ول نكلو ٠ (”مهنم) دحاو لجرب الو (”اهنم) دحاو سرفب رختنفُي ال
 يأ .نيمألا نإ :لوقيف ؟دحأ مل له :لئاقلا لوقي نأ لثم زاج روبشم دحاوب

 :لطخألا لاق م .يمألا انل نإ

 "الشبت مراكألا نأ وأ ساّنلا ىلع اولضفت شير ْنِم اّيَح نأ َالَخ

 .ليلد هيلع ناك اذإ الإ ءيش فذحُي الو «ةفورعم ةليبق الَشُيْن» نأل

 «نإ» مسا :مهّلضفأف ءارمآ كّهارد ّدخآلا هوخأ ثونظملا مهلْضفأ نإ :لوقتو

 «نونظملاب بوصنم :ذخألاو «نونظملاب عفر : «هوخأ»و «ءهريخ : «نونظملاو»

 .لاح : «ارمأ» و ذخأآلاب ةيوصنم «كمهارد» و

 2 «نإ» مسأ :موقلا ريخف ءارئاس كّئاظ هوخأ ناك موقلا ريخ نإ :لوقتو

 هيف تلمع امو «ناكدو «ناك رسخ : «ارئاس كناظ»و «ناآك» مسأ : «هوخأ» و

 «هوخأ» نوكيو ,ةدئاز ناك» تلعجو 2 «كناظ» تُعفر تئش نإو 2 «نإ» ريخ

 . «نإ» ربخ ةلمخاو ةرَبْخ هذعب امو «ءادتبالاب اعفر

 : ءالكألو «مدقم ربخ :كفلخف «كقماعط ديز الكأ "كتل نأ :لوقتو

 .لكألاب لوعفم «كّماعط»و «لكأب عوقرم «ديز»و «نإ مسأ

 )١( «ق» يف صقت .

 يرجشلا نبا يلامأو :5/6 ص ؟ ج صئاصخلا :رظناو 2350 ص ؛ ج بضتقملا يف دربملا دهاوش نم وهو (؟)

 هدجأ مل :يدادغبلا لاقو 886 ص ؟؛ ج ةنازخلاو ٠١١ ص ١ ج برقملاو ٠١6 ص ١ ج شيعي نباو 58 ص ١ ج

 ربخ فذح :هيف دهاشلاو .توريب عبط ؟5؟ اص هناويد تادايزو 5١١ ص ةيبرعلا دهاوش مجعم اضيأ رظناو «هناويد يف

 نم لدب «لشه» و وىاولا ىنعب انه وأ» و «ةرركم ريغ يهو ةفرعم اهعماو هيلع هلبق ام ةلالدل ةزمبلا ةحوتفملا َّنأ»
 :يلع وبأ لاق «تيبلا ..ايح نأ الخ :هلوقب مهيلع سابعلا يبأ جاجتحا امأف» :صئاصخلا يف ينج نبأ لاقو .مراكألا

 . «هعنغ نلف.ةحوتفملا «نأ» عم امأف «ةروكلا «نإ» عم ةفرعملا فذح انعنم اغإ :اولوقي نأ مهل نأل ؛مهمزلي ال اذهو

 ريخأت يف نالوقلا ىوتسا ديز الكآ كفلخ :تلق نإف» 05٠١ 50١: ص ١ ج لوصألا يف جارسلا نبا لاق ()

 . هالكا» رخؤت نأ كلو .كماعط ديز الكأ كفلخ نإ :تلقف ديز دعب ماعطلا
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 ديزو « «نإ» مسأ «الكأد نأ ىلع زاج «كقماعط ديز الكأ نإ :تلق نإف

 «دير»و أدتبم «مئاق» نوكيف ثيز مئاقأ :لوقت 5 ربخلا كسم كس دقو هب عفر

 اديز نولعجي مهنأل ؛كتاعط / َديز الكآ نإ نوزيجي الف :"'نويفوكلا اّمأو

 ةزئاج يهو «ةلأسملا دسفتف هيف لومعملاو لماعلا نيب هب َتْلَصَف دقو « «نإ» ربخ

 ا .ترسف ام ىلع اندنع

 ءافرظ وأ ءاعراضم العف وأ «ناك امما «ّنإ» ربخ ىلع لخدت ماللا نأ معاو

 .رادلا يفَل كاخأ ّنإو موَقَيَل ًارُمَع نإو «مئاقَل ادُيَز نإ :كلوقك

 نإو فرظلا ىلع ٌماللا َلْخْدَت نأ زاج «مئاق رادلا يف اديز نإ :تلق نإِف
 فرظلا ىلع ربخلا تَّْدَق نايف «مئاق رادلا يفّل ًاديز نإ :لوقتف ءاربخ نكي م

 مدقت اذإ هنأل ؛فرظلا ىلع ماللا لخدت نأ زجي مل نادلا يف متاق اديز نإ :تلقف

 ربخلا نع فرظلا رخأت اذإو .ربخلل ديكأت وبف هيلع ماللا لخدو ربخلا لبق
 ديبز وبأ لاق «مدقم ربخلا نأل ؛ربخلل اديكأت هيلع ماللا لوخد نوكي نأ لطب
 :يئاطلا

 53 ها 3 3 5 ا ُّّ 8

 روفكَم ُريغ ''يدنعل ىئانتلا ىلع هتدوم ًادْنَع ىنّصَخ ْأَرْما نإ

 ناك اذإ كمامط ديز الكأ نإ :نويفوكلا زيجي الود 60 صاج :لوصألا يف جارسلا نبا لاق ()

 . «لوق لك يف ةزئاج ةلأسملا تناك ديز كماعط الكآ نإ :تلق نإف «نييرصبلا دنع زئاج اذهو ءديز دعب بوصنملا

 ج شيعي نباو .404 ص فاصنإلاو 597 ص ١ ج لوصألا :رظناو ,140 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو (5)
 ؟ جاو ١١ ص ١ ج رردلاو اص 7 جاو ١١9 ص ١ ج عمبلاو 555 ص هدهاوش حرشو 776 ص ينغملاو ١6 ص +

 اهلوخد مدعو فرظلا ىلع ءادتبالا مال لوخد :هيف دهاشلاو .78 ص هناويدو 2185 ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 54 ص

 .يدنع روفكم ريغل :انه مالكلا لصأو ءاهربخ نع رخأتملا اهمسا وأ «نإ» ربخ ىلع لخدت نأ اهبلصأو «نإ» ربخ ىلع
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 "خلل فرظ وهو «يدنع» ف ماللا لَعْمأ دقو «ربخلا وه روفكم ريغ

 .انمدق 5 (”هلبق)

 «ءامئاق» و .ربخلا «رادلا يف» نوكي نأ ىلع ءاّماق رادلا يف اديز نإ :لوقتو

 .لاح

 ريغ نم اهّلع لْطْبَيف هام» اهيلع لخدت فورحلا هذه نأ معاو :لصف

 زع هللا لاق ءكّبحاص ديز اْنأ تملعو «قلطنم ديك امنإ :لوقت ءاهانعمل لاطبإ

 لاقو : «دحاو "'هلإ ْمَكَبَلِإ اَمْنَأ لإ ىَحوُي ْمُكَلْم َرََب انأ اَمْنِإِ :لجو
 ٠ :ةبانطإلا نب ورْمَع

 اَيَلَع ٌروذنلا ٌرذانلاو دع وُمْلا ملاظ َّنِب ثراحلا غلأ

 اة حالس اذ ناطق هب لت ْْى الو مايا لتقت نأ

 .ءادتبالا ىلع رسكلاب ماينلا "”(لتقت) اهنإ :لوقت نأ زوجيو

 رئاس تنأ اماعلو ءكوخأ ٌورمع انكلو ءُدسألا َّديز امنأك :لوقت كلذكو

 .كدنع ٌورمع اتيلو

 هبشب مسالا يف لمعت ("'اهنإ) اَبْنأل ؛فورحلا هذه َّلَمَع ءام» تلطبأ اغإو

 :ىليقعلا

 .هيف ربخ ال فرظ وهو : هرد يف )١(
 . «ق» يف صقن (؟)

 .فبكلا ةروس نم ٠٠١ ةيآلا (0)

 مجعمو 26 ص 8 ج شيعي نباو ,”كء اص ١ ج لوصألا :رظناو 2616 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو (8)

 .658 ص ةيبرعلا دهاوش
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 ملاح "نأ امّلعل لعج ابأ نّرْظناو كسفن َتاَذ جلاعو ُلّلَحَ

 :ةغبانلا لوق وهو ءاعفر تيبلا اذه ُدْشْنُي ٌةَيْوُر ناكو :"اهيوبيس لاق

 ا"ةدقف هّفصنو انتماح ىلإ "(انن) ٌَءاحْلا اذه اقيل الأ تلاَق

 6 ءاهدعب ام. بصنُيو ةبصانلا ١! فورحلا يف «ام» ب َدَتْعُي ال نأ زوجي دقو

 َنِم ةَمْحَر ابَق» و « "4ْهَقاَنيِم ْميِضْقَت اَمِبْقال :لجو زع هلوق يف اه ُدَنْمَي ال

 . ماجا بصنب :ةغبانلا تي ُدَّشْنُيَو ,"”مهللا

 .ءادتبالا ىنعم ناَرّيَغُي ال امنأل شكأ ءانكل» و هامنإب يف عفرلاو

 اهيف بصنلاو عفرلاو ءادتبالا ىنعم ٌرّيَغَتَف فورحلا هذه نم امهريغ امأو

 .لجو زع هللا ءاش نإ كلذ فرعاف «نسح

 ج يرجشلا نبا يلامأ :رظناو 485 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو «َيلْيقَعلا عارك نب ديول :تيبلا )١(

 للحت .؟١8'ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 717١ ص دنزلا طقس حورشو لو مو مك ض4 ج شيعي نبأو 255١ ص ؟

 هاضيأ للحتلاو .هللحيو همق هب ربي ارادقم هيلع مسقي يذلا لعفلا نم رشابي نأ كلذو ءاهنم جرخا يأ كنيمي نم

 نأ هنم بلط ءكسفت يأ ءكسقت تاذ . (للح) ناسللا :رظنا «ةرانفكلا بجوُي ِثْدِح وأ ةرافكي هنيه نم جرخي نأ

 «لعل» ءاغلإ :هيف دهاشلاو ءيايإ كديعو يف ملاحلاك كنإ :لوقي مث ءهتقاط يف سيل ام هيطاعتو هلقع نم بهذ ام ايلاعي

 .ءادتبالا فورح نم «ام» عم تلعج اهنأل

 .388 ص ١ ج باتكلا (0)

 ..«ق» يف صقن (؟)

 يلامأو :660 ص ؟ حج صئاصخلاو ,180 ص ١ ج لوصألا :رظناو ,445 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو (9)

 روذشو ٠٠١ ص ١ ج برقملاو ه8 064 ص + ج شيعي نباو 405 ص فاصنإلاو 215١ 20345 ص ١ ج يرجشلا نبا

 ١04 ص ؟ ج ينيعلاو 197 ص 54 ج ةنازخلاو 2357 975 ص ةدهاوش حرشو 508 346 تك اص ينغملاو 5٠١ ص بهذلا

 ج يناغألاو 547 ص ١ ج ينومشألاو 75١, :54 ص ١ ج رردلاو 145 د0 ص ١ ج عمبلاو 786 ص١ ج حيرصتلاو

 .15 ص هناويدو 2١7 ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 250 ص ١

 .ةدئاملا ةروس نم ١؟ ةيآلاو «ءاسنلا ةروس نم ١60 ةيألا (0)

 .نارمع لآ ةروس نم ةيآلا ل
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 هب لوعفملاو لعافلا مما ْباَب [ا ب ]

 :نضانلا('"”لعفلا] قع نوكي نأ ءاضاخحل نيرطب لح لئعاذلا 5

 .عراضملا لعفلا ىنعب نوكي نأ :يناثلاو

 اذه :كلوقك هدعب ام ىلإ ًةفاضإلا الإ هيف نكي مل يضاملا ىنعب ناك اذإف

 ٌمالغ :وحن ءامسألا رئاس ىرْجَم يرْجَي هنأل ؛سمأ ركب لتاقو ءسْمَأ ديز براض
 .ركب بحاصو ءٍديز

 ؛عراضملا لعفلا ىرجم يرجي هناف «عراضملا ىنعمب لعافلا مسا ناك اذإ امأف

 مسأ ىدعت دحاو ىلإ ىدعتي لعفلا ناك نإو ءّدعتي مل ّدعتم ريغ لعفلا ناك نإف

 دعت ناو نيا ىلإ "وه فدع نيف لإ ميعتب ناك او معلاو لإ لغافلا
 ءةتح ذخأ يذلا لعفلا هبغي لمعي اّنإ هنأل :ةتالق لإ وه قد ةقالث ىلإ لدفلا

 . «موقي» ىذمت ال 5 فيذتت الق مئاق ديز :"!لوقتف

 ًارع ناظ ديز :لوقتو ءارمع برضي :لوقت 66 ًارُمَع براض ديز :لوقتو
 ءاقلطنم كاخأ أركب ٌمِلْعُم ٌديز :لوقتو «كابأ ارمع '"نظي ٌديز :لوقت 5 كابأ
 .بصنو ءلعافلا مسا يف نيونتلاف ءاقلطنم كاخأ ًاركب ملْعُي ديز :لوقت 6
 مذا همام

 :يدسألا راّرملا لاق اك ءافيفخت ةفاضإلاو نيونتلا فذح زوجيو

 )١( «ق» يف صقن .

  (0.نينثا ىلإ لعافلا مسأ دعت : «ق» يف

 ) 0.كابأ نظي ارمع ديز :لوقت ؟ : هر» يف
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 "نيعتْم ةيبط طلاخم جان 202 هبأر يِطْنُم لّكب مومبلا ّلَس
 سدْنْرع يللا َنيَر بكتم يف © هع نيم هلتخأ لاش

 ليلدلاو ءبصنلاو نيونتلاب هّسأر ٍطْعُم :لصألاو ءافضخت نيونتلا فذحف
 مل ةركن هنأ الولو «ةفرعم ىلإ افاضم ناك نإو ةركت هسأر يطْعُم ّنَأ :كلذ ىلع

 . كنأ ىرت الأ هنيعب دحاو ىلع لخدت ال للك ّنأل ؛ َلُكد هيلع لخدت

 َتْلُق اذإ - ىنعملا اًنإو ٠ ؟ادحاو ارمع ديرت تنأو ءورمع لكب تررم لوقت ال
 نأ ْرُجَي ل ةفرعم ناك ولف اضيأو قرمع همسا لجر لكب (”تررم) اذه

 :هلوقبو (ةَبْبَص "'طلاخم :هلوقبو) «جان» :هلوقب هّفَّضو دقو «ةركنلاب فَصوُي

 هلبق ام نأ ىلع لدي نيونتلاب «هقنُع ِنيِبم» :يناثلا تيبلا يف هُلوَقِف ءسيعتم
 :ةمّرلا يذ لوق كلذكو كيونتلا هب كارم

 ا”رئاز ليلا طباخ نماهبُحو ًاسقيَبناَج نم ءالَظلا طبخت ترس

 «ليللا طباخ» نأل ؛رئاز :هلوقب ةفرعملا ىلإ فاضم وهو «اطباخ» فصوف
 :ريرج لوق كلذكو «ةركن
 ”مئاص حيرلا لبقَتْسُم سرف ىدَل انتأ5 روزا ٌنَْسَسِب انللظ

 ص ١ ج بستحملاو 145 ص ١ حج يدضعلا حاضيإلا :رظناو 27507 40 ص ١ ِج هيوبيس دهاوش نم وهو )١(

 «عيرس :جان «لولذ داقنم :هسأر يطعم .؟١١ ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو (سدرع) ناسللاو 2188 ص ةيبرعلا رارسأو 5

 هديدشلا :سدنرعلا ءعفذو محاز :نبز ءءيشلاب باهذلا :لايتغالا ءضيبألا :سّيَعَتْلا «ةرملاب برشم ضايب :ٌةْبُملا

 .هتفص هذه رفسلل هلحترت ريعب لكب ىوهت نمع كقارف ببسب كمه لس :لوقي

 .لصألا يف صفت ()

 . «ق» يف صقت ()
 مجعمو (طبخ) سورعلا جاتو ء(انق) و (طبخ) ناسللا :رظناو ,51؟ ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو (5)

 .عضوم :اسقو «ىده ريغ ىلع اهيف ريست :ءاماظلا طبخت .1288 ص هناويدو ١56 ص ةيبرعلا دهاوش

 ةسامو ء 06 ص ؟ ج ٌرح) محملاو ١" ص بلعث سلاجم :رظنأو 71١ ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو (4)

 .1514 ص هناويدو :,555 ص ةييرعلا دهاوش مجعمو 2١55 ص ١ ج ردلاو 184 ص ؟ حج عمبلاو ٠١5 ص يرجشلا نبا

 .عضوم :رورحلا نسم
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 .هلثم ةركن هنأل ؛ «حيرلا لبقتسم» :هلوقب ةركن وهو «اسرف» فصوف

 ؛ةركن  لابقتسالاو لاحلا هب ديرأ اذإ  لعافلا مسأ نوكي نأ بجو امنِإو

 .ةركن الإ نوكي ال لعفلاو «لعفلا ىرْجَم يرجي هنأل

 ىلإ ىدمتي .هّلعاف ّمَمُي ل يذلا لعفلا ىرْجَم يِرْجَي لوعفملا مسا نأ ملعاو

 الف ؛بورضم ٌديز :لوقتف ءهلعف هنم عنتما امم عنتميو فّلعف هُيَْلِإ ىدعتي ام

 5 ًاَمُرَد ئطْحُم ديز :لوقتو «ديز برص الو ديز ٌْبَرْصُي ىدعتي ال 5 ىدعتي

 ُنظُي دير :لوقت 5 .ارذع انوُنطَم ديز لوشتو مرد لشي ديز د اوقت

 .اقلطنم كاخأ مّلْعُي :لوقت اك ءًاقلطنُم كاخأ َمَلْعُم ديزو ارْمَع [ب / 0]

 امل هتيدعت ءاهتنا دعب اهنم دحاو لك ىدعتي لوعفملاو لعافلا مسا نأ ملعاو

 «لاحلاو ""(فرظلاو) ناكملاو نامزلاو ردصملا نم هلعف (هيلإ) ىدعتي ناك
 «كرمأ عابتا ًادودشم كدنع '"ًابرض مويلا دُيز براض اذه :لوقتف هل لوعفملاو

 .هناسل َفْوَخ "القاتم ًانَسَح ًءاطعإ كدنع َمويلا ًامهرد ّىطعم اذهو

 يف كلذ زوجي !؟ هيلع لوعفملاو لعافلا مما هيف لمع ام ميدقت زوجيو

 َّىَطْعُي ًامهردو ؛برضي اذه ًاديز لوقت ا ؛براض اذه ًاديز :لوقت ؛لعفلا

 ًاهرد (كوُبأ ىَطْعُي '"ريدقتب) كوبأ ىَطْعُي ًاهرد :لوقت ا؟ ,كوبأ

 ىلع) هّزيِجُي ا"”سابعلا وبأف «ْبراض هوب هللا دبع ًاديز :تلق نإف'

 )١( «ر» يف صقن .

 ...مويلا ًابرض ًاديز براض اذه : ن» يف (0)

 . «كاذب سيلو ميَف لقاع هنأ ربظأ :لقاعت» : (لقع) ناسللا يف (0)

 ءادتبا (اهوبأ) و ءادتبا ةيراجلاف .براض اهوبأ كتيراج هللا دبع :تلق اذإف» ٠١: ص ؛ ج بضتقللا يف (5)

 ةيهارك يف اولاق ام ىيلو ؛هلوأ نم مالكلا رخآ دعابت دقف «ةيراجلا ربخ ًاعيمج امهو «اهيبأ ربخ «براض» و ناث

 ًاريخ ناك امو .ريخأتلاو ميدقتلا يف لمعلا نم هلاوحأ عيمج يف لعفلا ىرحب يرجي ابراض نأل كلذو « ءيثب بصنلا

 1٠0١, ص ١ ج لوصألا :رظناو « ..دحاو امههارجف - هريغ عم وأ ًادرفم - لوألل

 ا
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 ناك ْذِإ هيف لمع (ّم لماعلا دُعابَتل ؛هنم عنه نييوحنلا ْضْعَبَو «"(سايقلا
 لاخدإ زوجي ىتح ميدقتلا يف هلبع فُعضي لمعلا يف لصأ وه "'(يذلا) لعفلا

 ماللا لاخدإ زجي مل لعفلا مدقت نإو ءتبرض ديزل :كلوقك هلوعفم ىلع ماللا
 هبشملا ناكو «مدقتلا يف فعضي لمعلا يف لصأ وه يذلا لعفلا نآك اذإف «هيلع

 ءورمعو ديز براض اذه :لوقتو «لمعلا نم عنتماف هدعابت عم فعضأ هب

 :تلق كنأك ىنعملا ىلع لجلاب ًاررع ""و) تئش نإو ءديز ظفل ىلع فطعلاب
 :"'هيوبيس دشنأ 5 برضلا ىلع لد ًابراض نأل ؛ًاررع برضيو

 اَدّرْحأ ٍجّجَدْلاِب يدْرَي حار اذإ هَّلاَعَت نانعلا راّوَخب يّنعأ

 ادّرْسُم َةّواَد جن نم كبح اَذو هلاخت ماطتلا َلوُقْصَم تضيبأو

 اذه يف بصنلا زاج اذإو «ْبَصَنف ىنعملا ىلع يناثلا تيبلا يف ام ”'لمحف

 يناثلا تلئحف .ًارمعو ًاديز براض :لصألا نأل ؛ٌروجأو نسحأ ةلأسملا يف وهف
 وه ام ىلع هلمحي م تيبلا يفو هيلع نوكي نأ لّوألل يغبني ناك ام ىلع
 .ىنعللا ىلع هلمح امنإو ءلصألا

 «ىوقأ بصنلا ناك ءيشب هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب اذه يف تلصف اذإف

 :لجو زع هللا لاق 6 ءًارمعو َمويلا ديز ُبرإض اذه :كلوقك راجلا نم هدعبل

 ريسلا دنع هيديب برضي نأ وهو «َناَيدَّرلا نم :يدْرَي .نّيللا فيعضلا :راّوخلاو ,نانعلا نّيل داقنم سرَف :نانعلا راَوَخ

 .هحرمل دصقلا نع هيديب ليمي يذلا :دّرْخألاو .حالسلل سباللا :اهرسكو ةددشملا ميلا حتفب ٍجِجدّلاو .هحرمل ابرض

 :(كبح) ناسللا يفو .ةكيبح عمج كبحلاو . دنبلا ىلإ بونملا :دنهملاو .فيسلا دح :ماطّنلاو .فيسلا :ضيبألاو

 حيرلا اهيلع ترم اذإ ةلمرلاك ءيش لك رسكت :كبجحلا :ءارفلا لاقو ...هديدح قئارط :سأرلل ضيبلا كيبحو»

 مسأ :دّرشمْلاو .ًاضيأ عردلا قّلَح :هب دارملاو قَلَح اذو .هيوبيس ةياورو ءاضيأ كبح اهل ديدحلا نم عردلاو . ...ةنكاسلا

 .مظنلا عباتتملا :انه دولاب دارملاو «ةبوقثملا يه ةدورسملا عردلاو .دورسم هايقو .هباب ريغ ىلع يثالثلا نم لوعفم

 1 .لعجف : «ق» يف (0)
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 ىنعمب ""«لعاجو» بصنق 4 ًاناَبْسَح َرَمَقلاو َسْيَّتلاو انَكَس ِلْيِلْلا "لعاجو >
 .مالكلا لوطل ؛ىنعملا ىلع المح ّيضْلا

 تبصن ماللاو فلآلا ّيضملا ىنعب يذلا لعافلا مسا ىلع تلخدأ نإف
 ناعنمي ماللاو فلآلا نآل ؛ًارمع لتاقلاو ًاديز براضلا اذه :كلوقك هدعب ام

 «لجرلا» يف اهتلزنمب اناك نإف ءيذلا ىنعمب ماللاو فلألا تناك اذإ اذه «ةفاضإلا

 اذه :كلوقك دارفإلا الإ نكي لو ءبصنلا الو ٌةَقاضإلا ْرُجَت م «مالغلا»و

 .مالغلا اذه :لوقت ؟ «لتاقلا اذهو ٌبراضلا

 ناك اذإ هريغلو «ءلعفلا هل نمل ةفص نوكي لعافلا مسأ نأ معاو :لصف

 ءلعفلا هل نمل ةفص براضف ""(ًاديز) براض لجرب تررم :كلوقك هببسب

 راص دقو بألا وهو هببسب لعفلاف "؟(ًاديز) هوبأ براض لجرب تررم :لوقتو

 .هيبسب لعفلا نوكي نمو لعفلا / هل نم ًاربخ نوكي كلذكو ءلجرل ةفص

 ,هوبأ متاق ديز :لوقتو هل لعفو ديز نع ربخ مئاقف «متاق ّديز :كلوقك '"(هل)
 .بأآلا لعف وهو ءديز نع ربخ مئأقف

 راهظإ نم دب الف هّلْعَف وه نم ريغل ًاربخ وأ ةفص لعافلا مسا تيرجأ اذإف

 «ناث ادتبم :ديزو ءادتبم :دنبف «يه هتبراض ٌديز ٌدنه :كلوقك هدعب لعافلا

 .لعافلا ريض هنأل ؛ «يه» نم دب الو ,دنبل لعف وهو ديز ربخ :هتبراضو

 )١( ص ؛ ج طيحنا رحبلا :رظناو .ماعنألا ةروس نم 53 ةيآلا 185.

 :نوقابلا أرقو .فلأ ريغب «أنَكَس ليللا َلَعَجو» :يئاسكلاو ةزمحو مصاع أرق دقو اذه ءسمثلا بصنف دارملا ()

 قأ ْذِإ همدقت ام ظفل ىلع «ليللا لعاجم اًوَرْجأَف ,حابصإلا قلاف» :هلوق مبتجحو «ليللا رسكو فئألاب «ليللا لعاجو»

 ىنعم «لعاج» يف هنأل :جاَجّرلا لاق . هاتابْسُح ٌرمقلاو سشلا لعجو» ليوأت ىلع هّرمقلاو سمشلاو» اوبصنو .هقايس يف

 بصنلا تعبتأ ءانكتم َتْلُق ال ؛عابتإلا ىلع هزمقلاو نسسمشلا» بصن وأ :ورمع وبأ لاق . «أنكتم بصن هبو «لقَج»
 .515 ص ةعرز يبأل تاءارقلا ةجح :رظنا ,بصنلا

 . «ق» و «ر» يف صقن (5)

 . «ق» يف صقن (5)



 نع ربخ هنأل ؛لعافلا رابظإ ىلإ جتحت مل ؛هتبراض دنه ديز :تلق نإف

 .لعفلا هل

 اهل لعف :هتبراضو «ةأدتبم :دنه «يه هئبراض لجرب تررم دنه :لوقتو

 ولو «لعفلا هل نم ريغل ةفص راص هنأل ؛لعافلا تْرهظأف لجرل ةفص ىرج دقو
 ةفص ىرج هنأل ؛لعافلا راهظإ ىلإ جتحت مل ءاهراض لجرب َتْرَرَم ٌدْنه :تلق
 .لعفلا هل نمل

 ناديزلا نادنبلا :تلق تعمج وأ لئاسملا هذه نم ًائيش تينت اذإو

 ؛هعمجت الو ءابراض» :ىَنَثَت الو نه مهتّبراض نوديزلا تادنبلاو ؛اّم اهتبراض

 نادنبلا :كلوق ةلزنب وهو تادنبلاو نيدنبلا ريضوهو هدعب هلعاف نأل

 ةفصلا كلذكو َنهؤابأ ميراض نوديزلا تادنبلاو «اًماوبأ اهيراض ناديزلا
 لاجرب تررم تادنبلاو ءامه اهتبراض نيلجرب تررم نادنبلا :كلوقك

 .ىلاعت هللا ءاش نإ لئاسملا رجأف اذه ىلعف نه مهتبراض

 الإ هيف نكي مل هّتْعمجو ّيضُلا ىنعم يف لعافلا مسا َتْيََث اذإو :لصف

 نوديزلاو ورم اًبراض ناديزلا :لوقتف «عملاو ةينثتلا لبق ناك ؟ «ةفاضإلا

 .كيخأ براوُض تادنبلاو ورم ٌوبراض

 بصنلاو نونلا تابثإ لصألاف لابقتسالاو لاحلا ىنعم هب تدرأ نإف

 .ًاركب نوبراض نوديزلاو َأرْمَع نابراض ناديزلا :كلوقك

 نونلا نأل ؛نيونتلا يف كلذ ناك اك ًافيفخت ةفاضإلاو نونلا فذح زوجيو

 لاجربو يرمع يّبراض نيلجرب تررم :لوقتف ءدحاولا يف نيونتلا ةلزنمب اذه يف

 :قدزرفلا لاق ءكيخأ ْئبراض

 2 بس



 ما ْ 9 2 . 7 1

 ماققلا ِدَرَق "يِطقلتمْلا نم اراه ةّطّيَرْخ وُذ هِيَس

 .مَبْبمْلا "ريمألا باب وجرافلا

 ىلع ًابوصنم اهدعب ام كرتيو ءًافيفخت ةفاضإلا ريغل نونلا فذحُت دقو

 .هلاح

 :""راصنألا نم لجر لاقو

 ع 3

 فكَو اَنئاَرَو نم مبيأي ال ةريشعلا َةَرْوَغو ظفا 1

 فذحي 5 ةفاضإلل ؛نونلا فذدح رج نف ءاهرجو «ةروع» بصنب دشنأ

 6 ًاراصتخاو ًافيفخت نكلو ؛ةفاضإلا ريغل ءنونلا فذح بصن نمو «نيونتلا
 :لطخألا لاق ةهعشمجو «يزلا» ةينثت نم فخ

 هناويدو 57١ ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو (درق) ناللا :رظناو :450 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو )١(

 درق يطقلتملا نم لاقو ءءادوس انه ديسألاب ينعي (درق) ناسللا يفو ,دوسأ ريغصت وهو دوسأ ناسنإ يأ دّيسأ 885 ص

 نم سيكلا لثم ٌةَنَه يهو ةطيرخ ريغصت :ةَطَيَرُخاو»  ءانلا الإ مايقلا درق عبنتي ال هنأل :ةأرما اهنأ تبغيل مايقلا

 وهو ةماق عمج :ماقلاو ءلزغُي امم هريغو رعشلاو ربولاو فوصلا ُةَيافن :كيرحتلاب درقلاو ءابيف ام ىلع ِجَرْشَت مدأو قرخ

 . «نيلزَغ ىنفي نأ دعب هنلزغيل هنطقتليو تامارقلا يف درقلا نعبتتي يئاللا نم :لوقي سنك ام

 ةيبرعلا دهاوش مجعمو ٠١١ ص لمجلاو ١850 ص 6 ج بضتقملا :رظناو ,45 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو (9)

 .معألاو هيوبيس لعف ؟ ةبض ينب نم لجر ىلإ دهاشلا يريصلا بسن دقو .حتافلا :جرافلاو قلغملا :مهبملا 040 ص

 177 ص هناويد تادايز يف وهو ءمطخلا نب سيق ىلإ بسنو ءسيقلا ٌىرما نب ورمعل تيبلا (9)

 لمجلاو ١89 ص ١ ج يدضعلا حاضيإلاو ١65 ص 4 ج بضتقملا :رظناو .40 ص١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو

 رردلاو ١55 ص ١ ج عمبلاو ء445 757 ذه صا ج ةنازخلاو 77ص ١ ج فصنملاو ٠٠ ص ؟ ج بستحملاو ٠١١ ص

 ةيبرعلا دهاوش مجعمو ١ ص رئارضلاو 157 ص برعلا راعشأ ةربجو 7٠١ ص ؟ ج ينومثألاو "6 ص ١ ج

 .بيعلاب خطلتلا وهو فطن :هيوبيس ةياورو «مثإلاو بيعلا :فكولاو ,555 ص

 5 ضسرشس



 الالغألا "اككفو كولللا الَقَق اذ لأ يِّمَع نإ بيلك ينبأ

 :َةَلْيَمُر نب ببشألا لاقو ءالتق ناذللا :دارأ

 [ب /5] "ادلاَخ ّمأ اي موقلا َلُك ٌموقلا مه ْمُمْوامِد جلقب تناح يذلا نإ
 .دئاعلا عمجف مُمؤامد :لاق كلذلو ؛نيذلا :دارأ

 تالوقا وحن رمضملاب لعافلا مما لصتاو نيونتلاو نونلا تفذُح اذإو
 هنأل ؛"'هيوبيس دنع ٌّرَج عضوم يف فاكلاف «كوُبراضلاو كاّبراضلاو كّبراضلا

 اًبراضلاو ءديز وبراضلا :كلوق يف ًارورجم نوكي نأ رهظملا يف هجولا نآك اَمَل
 .ربظملا نم ًالاصتا دشأ هنأل ؛رجلا رمخملا يف ناك ورمع

 "”ةيانكلا لاصتا نأل ؛بصن عضوم يف هدنع رمضملا ناف '”شفخألا امأف

 الو ءَنّوَنُث نأ كنكُمُي ال ذإ ءفرصني الام ةلزنمب راصف نونلاو نيونتلا بقاع

 الو ءكنابراض ام الو ءكنّيراض وه :لوقت ال ءرمضملا عم نونلاب يتأت '"(نأ)

 بضتقملاو (جلف) ناللاو :558 ص ديرد نبال قاقتشالا :رظناو ؛5 ص١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو )١(

 * ج شيعي نباو .:5:5 ص ؟ ج يرجشلا نبا يلاسمأو ١1826 ص ١ ج بستحملاو 77 ص ١ ج فصنملاو ١55 ص ؛ ج

 45 ص ١ ج عمطلاو ١١١ ص ١ ج حيرصتلاو "6 ص ١ ج ينيعلاو 575 ص ؟جو 559 ص ١ ج ةنازخلاو ء155 ١56 ص

 7٠١8 ص ١ ج هناويدو 57١ ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 18 ص رئارضلاو 7١ ص ١ ج رردلاو

 )١( ج هيوبيس دهأوش نم وهو ١ ص ؛ ج بضتقملاو (جلف)ناللا :رظناو «45 ص ١25 ج فصنملاو ١ ص 37

 ج بستحمناو ١ ص ١86 ج يرجشلا نبا يلافأو ١ ص ٠١7 حرشو 2355 ص ينغملاو 105 .156 ص ؟ ج شيعي نبأو

 ص هدهاوش ١,١17 ج عمهلاو ١ جو 65 ص ١ ج رردلاو 7 ص ١ ص ؟ جو ؟6 ص ٠١ ج ةنازخلاو ١ ييعلاو 507 ص

 ج ١ ج حيرصتلاو 8828 ص ١ ص  1١١ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 354 ص رئارضلاو  ,.1١5:جلف» : (جلف) ناللا يفو

 تناح ءفورعم «جاجحلل لزانم هنطبب ةكم ىلإ ةرصبلا قيرطب داو وه :ليقو ءركذم ءةّيرضو ةرصبلا نيب عضوم

 «صاصق وأ ةيدب مهل ذخؤي مل هنأ :دارملاو «تكله يأ ,مٌسؤامد .

 15 ص ١ ج باتكلا :رظنا )5

 شيعي نباو ١١ص ؟ جو 88 ص ١ ج ةييفاكلا ىلع يضرلاو ه5 ص ١ مسق ١ ج يفاريسلا حرش :رظنا (5)

 .55 ص ” جو 5٠١ ص ١ ج ينومشالا ىلع نابصلاو ٠١ 5١ ص ١ ج حيرصتلاو 58 ص " ج عمهلاو ١1١6 ص ه ج

 .ريضلا انه ةيانكلاب دارملا (5)

 .لصألا يف صقت ()

 5 ةدرش



 هللا تيب ٌجاوح ءاسنلاو ءديز ْبراوض ءالؤه :كلوق ةلزنمب وبف كتوبراض مم

 :رعاشلا لوق امأو ءكلذ نونت ال اك اذه نونت ال كنأ يف
 ةقهاور أ""نيفتعمْلا يديأو 8 1 : ةَنوُوْصَتَ 8 ٌسانلاو ْقْفَتْرَي و

 يف ءابلا لعجو ءرعشلا ةرورض نم وهو ءعونصم اذه :لاق "'هيوبيس نإف

 نأ "(ىلإ) رعاشلا رْطّضاو تكس ًٌءاه َءابلا هذه نأ "سابعلا وبأ ركذو

 :تلف اذإ ةيانكلا ءاه ًابيبشت اهكرحو ءفقولا يف اهاَرْجُم لصولا يف اهرْجُي

 .ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ فرعاف ُهرادو ُكّمالغ

 الم ص ١ مسق ١ ج يفاريسلا حرشو 5١ص لماكلا :رظناو ١ ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو )١(

 ةيبرعلا دهاوش مجعمو 188 ص ؟ ج ةنازخلاو 5١85 ص رئارضلاو ١١١ ص ١ ج برقملاو ١١5١ ص ؟ ج شيعي نباو

 يف اهنكح ىلع لصولا يف اهلعجو فقولا ءاه يه ءابلا نوكت نأ اذه يف ديجلا حيحصلاو» :يفاريسلا لاقو 547 ص

 مماب لصتا ىتم لوعفملا ريضو ءلوعفملا ريض يه ءابلا هذه :مهضعب لاقو «لكفألاو لطسقلا :لاق امك اهبكّرحو فقولا

 ناذهو كيراض اذه :لوقت كنأ ىرت الأ «ةعاملاو نينثالاو دحاولا يف نيونتلا فذح الإ هيف زجي مل لعافلا

 نع ةيانك قفرملا ىلع ءاكتالا :قافترالا « «رعشلا ةرورض يف اذه زاجأ دق هيوبيس نأ ريغ كنوبراض ءالؤهو «كنايراض

 يأ هنورضتحم .دوجلاب هيلع راج لب «قفرلاب هلذبي مل يأ ءهلام قفتري مل هانعم وأ «سانلا جئاوح ءاضق نع هلاغتشا مدع

 .هاتأو هيشغ اذإ :ةقهر :لاقي ةقهار عمج قهاور .فتْمُم عمج ناسحإلاو فورعملا وبلاط :نوفتعملا «هورضاح

 «عونصم امهالكو «ةروزضلا ىلع نيلومج نيتيب هيوبيس ىور دقو» 7٠١١ ٠١5: ص لماكلا يف دربملا لاق (0)

 امهاور ناذللا ناتيبلاو «ةيانكلا لاصفنا نم تركذ امل ةرورضلا يف اذه لثم زيجي نيشتفملا نييوحنلا نم دحأ سيلو

 :هيوبيس

 اَمَظْعُم رثألا ثَدْكَم نم اوَقَخ ام اذإ ةئقئوررمألاو ٌريخلا نو لئاققاا مه

 ءرضملاب سبتلي ال هنآل عيملاو نينثالا نون يف َتْفَقَو اذإ ةكرحلا نيبت نأ زاج اغإو «تيبلا ..قفتري لو :دشنأو
 هتبرض :لوقت نأ زوجي الو «عقوملا اذه عقي ال ناك ذإ رمضملاب سبتلي ال هنأل تفقو اذإ هنويراض مهو «هنالجر امه :لوقت

 قحلتف ُهّرْغاو ُثِمْرا :مهلوق امأف أسبل نوكيف عضوملا اذه يف عقي لوعفلا نأل ةكرحلا نايبل ءابلاو تبرض :ديرت تنأو

 ه ج شيعي نبا :رظناو «فوذحملا ريغ يف نوكي الو لعفلا لصأ نم تفذح امل كلذ زاج امنإف ةكرحلا نايبل ءابلا

 ١١6 ص

 . «ق» ق صقن (9
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 مسا لمع لمعت ةغلابمال لعافلا مسا نع ةلودعملا تافصلا نأ معاو :لصف

 وحن «ليعقو «لعفو «لاعفمو «لوُعفو ءلاّمَف :كلوقك ٌةارْجَم يرخجتو «لعافلا

 ٌبوُرَضو ؛هءادعأ لاتق ٌديز :لوقت ءرذَحو محّرو ماعطمو «بوُرَضو ءلاتق

 لتقي وه :لوقت زك كّرمأ ٌردَحو «نيكاسملا ميحرو .تافيض ماعطمو «هناملغ

 لاق ءكرمأ ُرَدْحَيَو «نيكاسملا محريو «هتافيض معّْطّيو ههئاّماغ برضيو هءادعأ

 ّنيَع ينلا ع بلاط وبأ
 "رقاعغ كنف ًاةازاومدعانإ اهناقسّقوُسفيّسلا لْضَنببوُرَص

 :حآلقلا (وهو "'زجارلا) لاقو
 آلقغأ "فلاوحلا جآلوب سلو اهلالج ابيل ًاساّبل برحلا اخأ

 .ابلالج ًاساّيل دارأ

 دشنأو ءلعافلا مما يف زاج اك ريخأتلاو ميدقتلا ءامألا هذه يف زوجيو
)2( 

 : ةيوبيس

 )١( ج هيوبيس دهأوش نم وهو ١ ص لبجلاو ١١؟ ص ؟ ج بضتقملا :رظناو :07 ص ٠١4 ج لوصألاو ١
 ص ١5 ج يرجشلا نبا يلامأو ١ ص ٠١٠١ ص 7 ج شيعي نباو  7٠١ج ةنازخلاو ١ روذشلاو «451 ص ؟ جو 71,6 ص

 ج حيرصتلاو 564 ص ؟ ج ينيعلاو 548 ص ١ ج رردلاو 17 ص ؟ ج عمبلاو 18 ص ١ ص ١7١ ص ؟ ج ينومثألاو ٠٠.

 ص هناويدو .055 ص ةيبرعلا دهاوش مجنعمو 4/.
 )١( نم يف ةدايز .

 ج هيوبيس دهاوش نم وهو (؟) ١ ج يفاريسلا حرشو ١١؟ ص ؟ ج بضتقلا :رظناو 2.07 ص ١ مسق ١ ص 2,554

 ص 7 ج شيعي نباو  7١ص ؟ ج عمبلاو 38 ص ؟ ج حيرصتلاو 25668 ص ؟ ج ينيعلاو 25558 ص بهذلا روذشو 156

 ص * ج ينومثألاو ١؟؟ ص ؟ ج رردلاو ٠١ صقييرعلا دهاوش مجعمو 5516.

 )( ج باتكلا :رظنا ١ .ملعألا هبسن الو هبسني لو 207 ص

 ج يفاريسلا حرش :ًاضيأ رظناو ١ ص 7 ج شيعي نباو 54 ص ؟ مسق +07 ١ «بلاط يبأ ىلإ هبسن ثيح
 ص ةيبرعلا دهاوش مجعم ضي رظناو «هناويد يف هيلع رثعأ و ١.« وهو عراد عمج :نيعرادلا «ةقشلاو ةدشلا :ءاوأللا

 .عرتلا سبال

 2س 5



 2 7 5 1 1 عما

 بوٌُرص نيعرادلا سوؤر رك هّموَي ُدَمَحُي ءاواللا اخأ تّيكَب

 نك وش نب اولا يردك اف هوفر ادا يقر وت قا

 انوي راع انآ ليصلا امأ :لوق 6 نادك لمعلا تمت ملا كانأف كولا

 و

 :نيبرض ىلع اليعف نأ معاو

 ٍمَحاَر نع لِدُع ,ريدقو ملعو ءيحر لثم لعاق نع لودعم :اههدحأ

 .هةنع لودعملا «لعاف» لمعي 3 لمعي وبف ةغلابمال ؛ملاعو رداقو

 َفّرَظ لوقت «فيرظو ميرك :وحن هلعف ىلع راج لب «لودعم ريغ :يناثلاو

 ؛لعافلا مما لمع لمعي ال اذهو «ميرك وهف ٌمّركَي / ٌمُرَكو هفيرظ وهف ُفْرْظَي

 .هنع لودعم ريغ هنأل

 نكي مل نإو «ىدعت لعافلا مسا نع ًالودعم ناك اذإ «لوُمَف» كلذكو

 ءدوُمَعو زوُجَع :وحن لودعملا ٌريغو «لوكأو ِبوُرَض :وحن لودعملاف ءدعتي م ًالودعم
0 000 

 . -هيوبيس بهذم وه انركذ ام عيمجو

 ليعَف يّدعت يف ًادهاش هيوبيس دشنأو ءليعفو لعف يّدعت يف فلوخ دقو

 :يلذُلا ةّيْؤَج نب ةدعاس لَو وهو

 مي 0 "لئلا تاو ًاباّرط تنأي لع امرك ليك هاش تح

 )١( ج باتكلا :رظنا ١ سيب ؟ ج بضتقملاو ها/ ص ١١١ ج شيعي نبأو ١ ص 7١.

 )١( ج باتكلا :رظنا ١ هال ص 058.

 يفاريسلا حرشو 7١ ص ؟ ج فصنملاو ١١١ ص ١ ج بضتقملا :رظناو 0588 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو (0)

 ؛50 ص *ج ةنازخلاو 24508 ص ينغملاو 21378 ص ١ ج برقملاو ء7” ص 7 ج شيعي نبأو 2877 ص ١ مق ١ ج

 - نيّيلذهلا ناويدو 38 ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو (ىأش) و (لمع) ناسللاو ه8 ص ؟ ج حيرصتلا ىلع سي ةيشاحو
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 ىلع توتصنف «نهوم» اغإ : 3 ريغ ريغ لأق « «نهوم» يق «اليلك» لمعأف

 .فرظلا
 "علا لوق «لعف» «لامعإ» ف هيوبيس دشنأو

 رايتتالا نات تاكو نمو ريضت ال. ًارومأ ردح

 زاكأ عض «ليعف» يف '"هفلاخو "زجل فو «لعف» يف هقفاوو

 ايرانج وكي نأ ةئقاف «ليفلا هو ىلع ءاج «العف» نأل :لاق .”نييوحنلا

 نم لعافلا مسا وهو ءلكُم ىنعب هنإ : «ليلك» يف ليقو «ريثكب سيلو ءهارجم

 اقي 5 زاجملا ىلع هب لوعفم : ءانهوم» «عيتم ىنعمب عيمتك لعفُم ىنعب ليعف هيوبيس دنع «ليلك» و 11559 صا

 نم اهجعزأو اهقاس وأ اهقاش :.ءاهآش»و هناعل يلاوتو هماودب ليللا تاقوأ لكي قربلا نأ :ىنعملاو ءكموي تْبَعتأ

 .ليللا نم تقو :نهوملاو ا

 )١( ص ؟ ج بضتقملا :رظنا «دربملا وه ١١١.,

 ١ ج بضتقملا هدو 08 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم تيبلاو .عنقملا نبا وأ «يقحاللا ىحي وبأ وه ()

 ؟ ج ينيعلاو ؛56 ص * ج ةنازخلاو 7١ ص + ج شيعي نباو ٠١ ص ؟ ج يرجشلا نبا يلامأو ٠١١ ص لماو ١١١ ص

 ةيبرعلا'دهاوش مجعم :ًأضيأ رظناو «نيدساحلا عضو نم هيف حْدقلاو» :ينومشألا لاقو 1١ ص + ج ينومثأألاو ,ه66 ص

 .407 ص ؟ ج ةنازخلاو 0١51-3148 ص5 ج هتيشاحو بضتقملا :رظنا ءعوضوم هنإ :مهضعب لاقو اذه 2185 ص

 «رصتخنا» اهنم بتك ةدع هل ءنهلا لئابق نم مرج ينب ىلوم يمرجلا قاحسإ نب حلاص رمع وبأ وه (

 .51- 50 ص نييرصبلا نييوحنلا رابخأ :رظنا ءنيتئامو نيرشعو سجخخ ةنس يفوت «هيوبيس بيرغ»و «ةينبألا»و

 1ص 17١ ج ءايدألا مجعمو ٠١ ص ؟ ج ةاورلا هابنإو 46 ص 0

 ليقع نبال ليبستلا حرشو 58ص ؟ مق ١ ج يفاريسلا حرشو ١47 ص ١ ج لوما :رظنا (ع

 .505 - 208 صاأ ج بدألا ةنازخو ءب / ؟

 لمعف يمرجلا ركنأو ءاهتلقل ؛ «لعف» و ؛ليعف» يأ نْيَريخألا نييرصبلا رثكأ ركتأو» :17 ص * ج عمبلا يف (ه)

 ايح وبأ لاقو .فعضب «لعف» لمعي :ورمع وبأ لاقو هرثت يف هلامجإ ْحَْنُي ل هنإ ىتح ًادورو لقأ هنأل ؛ليعف نود

 . «هيلع رضتقي ٠ لب عاملا اهيف ىدعتي ال
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 تلمعأ ءلعافلا مسا نع ةلودعملا تافّصلا نم ًائيش تعمج اذإ كْنَأ معاو

 :ةفرط لاق ءاهدحاو َتْلَمْعَأ ك "'اعيمج

 وع (؟) م .٠ و ع 0 7 . م و 2

 رجع ريغ || مهند || رفع ممووق يف مينا اوُداز م

 0 هم 3 0 3 . 1 6 2ع

 ١ !تْيَمَكلا لاقو هب « مهن 30 بص دقو ؛روفع عمج رفع

 ْمْرَق الو ٌروخ ال تاِّيشعلا صيم اَحَم روزجلا نادبأ ْنيِواَبَم مت
 هللا ءاش نإ كلذ فرعاف ءاهب روزجلا َنادُبأ بّصَنو «ناّوْبم عمج :نيوابم

 .لجو زع

 .هعيمج : «ق» يق هلل

 ١ ج يفاريسلا حرشو ٠١١ ص لجلاو ٠١ ص ديز يبأ رداون :رظناو :08 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو (

 .15 ص ؟ ج حيرصتلاو 2568 ص ؟ ج ينيعلاو 656 ص ” ج ةنازخلاو 76 ؛."5 ص  ج شيعي نباو 56 صا مق

 ./8 ص هناويدو 2.356 ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 7١ ص ؟ ج ينوشألاو 205١ ص ؟ ج رردلاو 259 ص ١ ج عمبلاو

 .فورعم نب تيكلا وه (9)

 1 ج شيعي نباو 555 ص '؟ مق ١ ج يفاريسلا حرش :رظناو :0804 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم تيبلاو

 عمج :نيوأهم 15١. ص ؟ ج رردلاو :75 ص ١ ج عمبلاو ,0155 ص ؟ ج ينيعلاو 2558 ص ؟ ج ةنازخلاو 270 ء/6 ص

 عمج روزجلا ءادبأ :ىوريو «ةزعلا نع ةيانك هالعأ ءاوتسا عم فنألا ةبصق يف عافترا :ميشلاو ءنيبُّم يف ةغلابم ناوهم

 :كيرحتلاب مزقلاو «فيعضلا وهو رّوخأ عم :روُخلا ديدشلا وهو صايخم عمج :صيماخم ءاضعألا لضفأ وهو ءدب

 «تيبلا يف ةدراولا فاصوألا عفرب يرهصلا ةياورو اذه ءعمجلاو دحاولاو ىثنألاو ركذلل لاقي مهتلفسو سانلا لاذر
 درو امنإ تيبلاو» :::8 ص ؟ ج ةنازخلا يف يدادغبلا لاقو « (قالوب ةخسن) هيوبيس ةياور يف ًاضيأ ةعوفرم فاصوألاو

 وأ ةعوفرم فاصوألا نأ ىلع لدي ام اهيف سيلو «هلعف لمع لاعفم لامجإ ىلع ًادهاش اههريغو لصفملاو هيوبيس باتك يف

 ...ةرورجم فاصوألا نأ ىلع هب لدتسا دهاشلا لبق ًاتيب دروأو «ةرورجم

558 



 لعافلا ماب ةهبّشملا تاَفّصلا ْباَب

 'نيئيش يف (لعفلا "'لمع) لمعت (لعافلا "'مساب) ةببشملا ةفصلا نأ ملعا

 لمعت الو ءفوصوملا ببس نم ناك ام :يناثلاو «فوصوملا ريض :امههدحأ

 «فوصوملا ىلإ دوعي ريض «نسح)» يفف «نسح لّجرب ثتررم :لوقتف «يبنجألا يف

 .نسحب عفر عضؤم يف وهو

 ببس نم وهو نسحب عفر هّبَجوف «ةَّبجو ِنَسَح لجرب تررم :لوقتو

 .ةلاسملا هك 5 «هبجو» نم «لجَر» ىلع ةدئاعلا ءاهلا الولو «لجر»

 زوجي الف قرْمَعل نْسَخلا نأل ؛زجي مل ٌقرْمَع نَسَح لجرب تررم :تلق ولو
 :اننصو ىلا ءابلا نه ةفااالا لكرا ةفرج لككت نأ

 , نا |
 نا زاج اهإو) ةتيراج ةَنَسَح لجربو «هوبأ يرك لجرب .تررم :لوقتو

 لف هنأل ؛ركذمل ةفص يهو ةنسح ثنؤتف (”'هٌتيراج ةنسح لجرب تررم لوقت

 اهني يتلا 1 اظقللا) ةقلكلل 0 لكلا ةفعو نإ ينال

 قوام رك 0 1 ةنسح 2 2 59 تررم 5

 .بابلا اذه لصأ اذبف «مهراوج ةنسح

 .لصألا يف صقت )١(
 2 «ق»و «رد» يف صقت )3 (

 .نيبجو يف : «ق» يف كهل

 . «ق» يف صقن (؟ (
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 ءابيف ٌرتَتْسيِف ةفصلا ىلإ ةفصلاب عوفرملا مسالا نم ريضلا لَقْنُي دقو
 هيلإ ةفّصلا فاضتو «ماللاو فلألا هنع ريضلا لقن نم ٌريخألا مالا َضّوعُيو

 هنأل ؛ًانسَح َتْرَكذ ةيراجلا نّسَح لجربو «بألا ميرك لجرب تررم :لوقتف

 يميرك / نيلجرب تررم :لوقتف هعمجتو اذه ينّذتو ريض هيفو لوألل ةفص [ب/8]

 "ينَسَح لاجربو .ءابألا يميرَك لاجربو «نيتيراجلا ْيَنَسَح نيلجربو .نُيوبألا
 .يراوجلا

 :ظافلأ ةتس ةلأسملا هذه ('”'لثم) يفو

 .ةَّبحو ٌنَسَح لجر اذه  لصألا وهو  :لوألا

 يف لعاف «هجولا» نآل :لصألا دعب رايتخالا وهو .هجولا ْنَسَح :يناثلاو
 ريضلا لقنب غوفرملا هظفل لطْبَأ اماف .دحاو ءيش ةلزنمب لعافلاو لعفلاو .ىنعمل

 تفيضأف .دحاو ءيش ةلزنب هلبق ام عم لعجُي نأ اضيأ ريتخا ةفصلا ىلإ هنع

 ماللاو فلألا تلعُّجو .دحاو ءيش ةلزنمب هيلإ فاضملاو فاضملا نأل :هييلإ ةفصلا

 .ريضلا لقن نم ًاضّوع

 .ضيوعت ريغ نم ةفاضإلاب ءهْجَو ْنَسَح :ثلاثلاو

 :كلوقب اهيبشت ءضوعلا عم بصنلاو نيونتلاب ةْجولا ْنَسَح :عبارلاو
 .لجرلا ٌبراض

 :كلوقب اهيبشت ضوع ريغ نم بصنلاو نيونتلاب ؛ًابْجو ْنَسَح :سماخلاو

 .الجر براض

 ةجولا ّْنَسَح :ريدقت ىلع هجولا عفربو نيونتلاب ءةجولا ٌْنَسَح :سداسلاو

 .يراوجلا ناسح : «ق» 5 0(

 .«ق» يف صقن (5)



 ريغ ةفاضقألا نآل ؛تازكتلا اني. هفضوت تاركذ ابك هوجولا هذبف

 .كتفرع ام لغ لصالاو'' ةكقيقح

 ةسقن [يبف زاجو“ قآللاو ةقلألا ةفصلا لع تلخذأ فيرعتلا تدرأ نإف

 3 لظافلا

 :لضألا لع كبحو سلا ةيذ اذه : لوألا

 ةيظفل ةفاضإ اهنأل ؛ماللاو فلألا عم ةفاضإلاب ءهجولا نسحلا :يناثلاو

 ىلإ ةفّصلا فيرعت يف جيتحاو ءهيلإ فيضأ امب افيرعت اهب فاضملا بستكي ال
 لخدي فاضم ةيبرعلا يف سيلو :”"اهيوبيس لاق هابّيلع ماللاو فلألا لاخدإ

 .بابلا اذه يف ةفرعملا ىلإ فاضملا ريغ ماللاو فلألا .هيلع

 .هنم ةجولا ُنَسَْلا :ريدقت ىلع «ةجولا نَسلا :ثلاثلاو

 .لجرلا ْبراضلا :لوقت 5 بصنلاب ؛ةجولا ٌْنَسَحْلا :عبارلاو

 دشنيو (”هب) لوعفملاب هيبشتلا ىلع (""بصنلاب) ءًابجو ْنَسَْلا :سماخلاو
 : (”وهو) هجوأ ةثالث ىلع سيقلا كرما تيب

 لّلَحُمْلا "ريغ ءاملا رمت اهاَذَغ ٍةرفُصب ضايَبلا ةاتاقّلا ٍرْكبَك

 .حبقلا عفر اهتدئافو ءفصولا ةفاضإ اهنأل ؛ةّيظفل لب )١(

 ©٠١. ص ١ ج باتكلا :رظنا (؟)

 . «ر» يف صقن (0

 . «ق» و هر» يف صقن (8)

 .لصألا .يف صقن (5)
 (للح) و (رم) ناسللاو 517 ص ءارعشلاو رعشلا :رظناو 4١., ص ١ ج شيعي نبأ دهاوش نم وهو (3)

 نيب تيناق :لاقي ءِطْللا :ةاناقملاو ؛هلوأ ءيش لك نم ركبلاو .17 ص هناويدو 706 ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو (انق) و

 - 2 لتتحي للحملاو ءيمانلا ءاملا :ريفلاو ءرخآلاب اهدحأ تطلخ اذإ نيئيشلا
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 نم هجو لكو ءبصنلاب ٌضايبلاو «عفرلاب ضايبلاو ؛رجلاب ضايبلا :ىوري

 .انركذ امم هجول دهاش هذه

 :سأش نب ورع لاق

 الْرع الو افاعض اوناك ام ةيآب ةلاسر َمالسلا يموق ىلإ ينكلأ
 "زب ةَمّيَحُم ًامؤي ةجاح ىلإ اوَمَّبلَت ام اذإ ًيز ىتّيس الو

 :طقرألا ِدْيَمَح لوق كلذكو ءِهَحَو نَّسَح ىلع دهاش اذهبف

 . 22 () 4 مل
 نيمس ارقب ' نطَب ّقحال

 :ديز نب يدع لاقو

 اياد "طتسحاش ود َعوأ 2> ةقت ىخأ ؤأ بيبَح نم

 .هيف غلابم هنكلو .ريسيب سيل يأ للحمب سيل ءاذغ هنأ هب ىنعي نأ :اهثدحأ -

 .دسفيو ردكيف هيلع لولح ريغ هب ينعي :رخآلاو
 يذلا ضايبلاو «ماعنلا ضيب ينعي «ةرفصب ابضايب فلوخ يتلا ضيبلا ركبك ةاتفلا هذه نأ :تيبلا ىنعمو

 تباش ءاضيب ةفدص ابهتنمضت ةديرف ةّردب اههبجو ءافص يف اههبش :ليقو «برعلا دنع ناولألا نسحأ ةرفص هطلاخي

 .ةرفص اهضايب

 ص ١ مسق ؟ ج يفاريسلا حرشو 05١. ص ؛ ج بضنقملا :رظناو 3٠١١ ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو )١(

 .يتلاسر لمحت :ينكلأ تكا ص ؟ ج رردلاو ٠ ص ؟ ج عمبلاو هؤا١ ص ” ج ينيعلاو 35١ ص ؟ ج فصنملاو

 .نسْلا وهو «لزاب عمج :لزبلاو «لبإلا ينعي «بوكرلاب ةلّلذملا :ةّيحلا ءاوَشَعَو اوبكر :اوسبلت
 ص ١ ج لوصألاو ٠١8 ص لمجلاو ١64 ص : ج بضتقملا :رظناو 230١ ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو (5)

 (نزر) نانللاو .ةهاص ؟ ج ينومثألاو 85 ق5 ص 5 ج شيعي نبأو ك١ ص١ مسق ؟ ج يفاريسلا حرشو

 عم نطبلا ىلإ «قحال» ةفاضإ :هيف دهاشلاو .ربظلا :ارقلاو ءرماضلا :قحاللاو 556 ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو '

 ةهبشملا ةفصلا ىرْجُم يِرْجَأ هنأ الإ براضك لعاف مسا ناك نإو «قحالو .هْجَو نسح ةلزنمب وهف «ماللاو فلألا فذح

 .ىنعملا يف لعاف نطبلاف :لعافلا ىلإ هتفاضإ يف

 ,151 ص ينغملاو لاكاص ١ مسق ؟ ج قاريسلا حرش :رظناو .١٠؟ ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو (؟)

 هناويدو ١؟5 ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 48 ص ؟ ج حيرصتلاو ,28580ص ؟ ج ينيعلاو 3ك ص هدهأوش حرشو

 .ةببشملا ةفصلا ىرجم يرجأ لعاف منا وهو ءديعبلا :طحاشلاو ٠ تاماملاو دئادشلا يف هب قثوي :ةقث يخأ 3١١ ص

 5 سرح



 :يئاطلا ديب يبأ لوق كلذكو « «أبجو نّسَح» ىلع دهاش اذبف

 ""اباَدُه ءاببك اَبَتَلْمَحِب وُلُعَي سل مروع ةالعأ ةياويكا هك

 ا رييعلا لع يحبو نوفل افرفنع ناك ولو كييك ءاناذعال ايتفن
 :ملاظ نب ثراحلا لاقو

 | /50] اباقآزلا يل ةرازفب الو ميا ةَبلعب يموقاف

 نّسحلا» ىلع ءاباقر ىَرْكَشلا :ىوريو « «ةّجولا ِنَسَلا» ىلع دهاش اذهف
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 تلألا لإ هفيفا امو ةيدكلا هزاع لوألا بضم لإ تيا انعم لغاز

 5 .هيخأ ُهْجَو نَسَح لجرب تررم :لوقتف ؛ماللاو فلألا هيف ام ةلزنمب ماللاو
 هجو ٍنَسَح لجرب تررمو «هريمخ ىلإ فاضم» حألا ّنأل ؛ةَبْجَو ِنسَح :لوقت
 ْق راسا 6-5 نم اذه يف زوجيو ,"خألا نَسَح :لوقت اك ,ةفاضإلاب ,خألا
 1 قر لاق لوألا

 دهاوش مجعمو (دقت) ناسللاو 5١8, ص بلعث سلاجم :رظناو ٠١١ ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو )١(

 :هل نردق .ماجألا راغص مغلا قه برق وهز هلي رحتلاب هللا ةولح حان داتا هزم :ةناوقو: ++ ها ةنبوكلا

 .ةاسكلا فوض قف لع نون :ةنلقلاو ةزسللا ةقاعم ءانلاو [بنلكح لكت' أ علمت واعي .ةعج ردق لع .نلعج

 جَسْشُي مل يذلا هقرط وهو .ءبوثلا بده :باّدُبلاو «ةرْبُغ ىلإ برضت يتلا :ءابهكلاو

 .ابادهب «ءابهك» بصن :لصألا يف (0)

 .لاحلا ىلع : «ق» و «ر» يف (؟)

 .ديز نبا : «ق» يف (4)

 ١ مق ؟ ج يفاريسلا حرشو ١1١ ص ؛ ج بضتقملا :رظناو 3٠١5, ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو (5)

 نييبتلاو نايبلاو .15 ص ؟ ج ينومثألاو ٠0. ص ؟ ج ينيعلاو 4 ص ١ ج شيعي نباو 7١ ص فاصنإلاو ١6 ص

 ءافقلا رمش ٌريثك وهو رشا عجن :رْمّشلاو .ا ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو ٠ ةيدرعف اذ كيراحالاو اراها

 :ةليبقلا اهب دازلاو ضطألا تلوتب :ىرقشلاو
 .هجولا نسح :لصألا يف ١(
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 كَبشلا هلا "ْبَصْنُي مل مداوقلا شير رق دخلا كت ابن نوكأ

 :ةلزنمب وهو «ماللاو فلألا هيف ام ىلإ فاضملا يف لعأو : 00 6

 قرط لاقوة اوك ا دارا 177:

 دّرَجتملا "ةضِب ىمادنلا ّنَجب ةقيفَر اهنم بيجلا باطق ّبيِحَر

 05005 ةنح ةنيطا نسوان

 كلآلا هيفانم ةلزاب مكي فلالا "هيفا ىلإ ةفاضملا 0 كل ا

 هجولا ةنسحب هوبّبش ءاَببْجَو ةنسح رعشلا يف ءاج دقو :''هيوبيس لاق «ماللاو

 اد لوق دشنأو ءءيِدَر كلذو

 "تا ماك رح ناعألا لوك ًامضصاَتَراَجاَسِبْيَعْبَر ىَلَعتَماَقَأ

 أرقص فصي هنأل ؛ةاطقلل :ابل «ضقنا :ىوهأ 375 ص هناويد رظناو ٠٠١ ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو )١(

 :يهو ةمداق عمج :مداوقلاو .شيرلا بكارت وهو «قارطالا نم :قرطُم ءامدوسأ :نيدحلا عقمأ ,ةاطق ىلع ضنا

 مل يشحو رقصلا كلذ نأ :كببّشلا هل بصني مل ىنعمو ءاهب داصي ام يهو :ةكبش عج :كّبّشلاو , حانجلا مَدَقُم شير

 .هتاريطل عرسأو دشأ كلذو ءللذي مو دصي

 . «ق» يف ةدايز (9)

 ؟جو ,١5”ص ؟ج ةنازخلاو ؛.1 88ص ١ج بستحلا :رظناو .8١1ص ١مسق ؟ج يفاريسلا دهاوش نم وهو (0)

 ثيح هُعَمَتْجُم :بيجلا باطق .عساولا :بيحرلا .68ص هناويدو :.85ص ؟ج حيرصتلاو ؛.(بطق) ناللاو «١44ص

 ةعانلا :ةْضَبلاو ءسمللا :سجلاو «ةنيللا ةمئالملا ةفيطللا :ةقيفرلاو ءبوشلا نم ىأرلا جرخم وهو ءعمج يأ بطُق

 .اهتموعن يف ةغلابم ركذلاب ةّضخو «فارطألا وهو بوثلا نم ىّرَعُي يأ ادب نم درجتي ثيح :درجتملاب دارملاو :ةقيقرلا
 .١٠؟ص ا١ج باتكلا :رظنا (:)

 ١مسق ؟ج يفاريسلا حرشو ::١5ص ؟ج صئاصخلا :رظناو ,.١١٠ص ا١ج هيوبيس دهاوش نم وهو (5)

 "هج ييعلاو (677/ص "جو ١ةهص ؟ج ةنازخلاو ,2340ص ١١ج برقملاو ,81 :858ص ةج شيعي نباو .١1؟90ص

 هناويدو .55ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو :ههص ؟ج ينومثألاو ,1؟5ص ؟ج رردلاو :ةةص ؟ج عمبلاو .587ص

 .يفاثألا ةثلاث وهو ؛لبجلا هب دارأ :افصلاو ءرذقلا يفاثأ نم َناَنيِفُنألا :افص اتراج .لوزنلا عضوم :عبّولا ..:4ص

 - ةنازخلا يف يدادغبلا لاق .رانلا وهو الّضلا عضوم :ىلطْصْلاو .دوسألا :نؤجلاو .داوسلاو ةرما نيب هنولام :تيكلاو

 ت0



 عم «اًهالْطْصُم» ىلإ ءانَنْوَج» فاضأ هنأل «ه(َمالّْطْصُم اَنَتْوَج» :هلوق يف دهاشلا

 دشنأو ءاهبجو ىلإ ةنسح ةفاضإب .«اَببَجو ةنّسَح» ةلزنمب وهف ريضلا دوجو

 :ةفرط لوق مهضعب

 اهنم بيجلا باطق بيِحَر

 دل أ اا و يوحد اذ( وكيد ياتكر اذا هين ضان
 وس ا نايف يع ناش ا يح نوع اوم حدا
 ةيررخا ىلإ رسال كال ايزي هع وما عوانع يح نازل

 ةفاضإ عتمو :مالكلا يف الو. رعشلا ىف هريِجُيال هتاف ةيوبيس ريغ امأو

 لحم امأو . يلاعألل دربملا دنعو ءافص اتراج :هلوقل هيوبيس دنع «اهتالطُصم» يف ىنثملا ريضلاو» :19ؤص ؟ج -
 ءاتنْسَح ةلزنمب وهو ىنثم اَنَتْوَج :يفاريسلا لاق «ءاههالطصم ىلإ هاَنَتْوَج» فاضأ هنإف ءاهالّطُسُم اَننْوَج :هلوقف دهاشلا

 دوعي امهالطصم يف يذلا ريضلاو ءاَمِبِهْجو اتنسح :لاق هنأكف اهبجو ةلزنمم» امهالطصمو ««امهالطصم» ىلإ بفيتتأ دقو

 ىلع كلذ ركثأ دقو» :6١1ص ١مسق ؟ج يفاريسلا لاقو 2705 - ١٠٠ص ؟ج ةنادخأ اضن ةرظناو. هافض انتراح# لإ

 يلاعألا اهْيَمُك :لاق هنأك» :11/ص يف لاقو «اّببجو نّسَحو ءهبْجَو نّسَح نع هب ٌجُرْخَي امب تيبلا جّرَخو هيوبيس
 هوجولا اَنْنَْح نادنبلا :كلوق ةلزنمب ريصيف نّيَتراجلا ىلإ ال ءيلاعألا ىلِإ دوعي ىلْطْصْلا يف ريضلاف ءيلاعألا ىلطْنمُم اَنَنْوَج

 وبف يلاعألا ريضلاب تدرأ نإ « ءامههالطصم انتوج» كلذكف .ةدساف ةلأسملاف «نيدنبلا ريضلاب دارأو ءاهدودخ اًتحيلم

 ناك اذإف :لئاق لاق نإف ءاَيبْجو ٌةَنْمَح ٌدْنَه :كلوق لثم هنأ الإ ؛ءيدر وهف نيتراجلا زيضلاب تدرأ نإو ءحيحص
 ريضلا درف نْيَيَلْعَألا ىنعم يف يلاعألا :هل ليق ؟عمج يلاعألاو ىَنَثُي ملف يلاعألا ىلإ دوعي امهالطصم يف يذلا ريمضلا

 :هلثمو ءلصألا ىلإ

 از ابحت شتر قاسم اقل فئاور فجرت نيدرف ينقلت ىتم
 :نلضألا يف صقن )١(

 اذه يف لخدي امثو :يفاريسلا لاق» :؟:"ص ؟ج ةنازخلا يف يدادغبلا لاقو ١٠ص اج باتكلا :رظنا (؟)

 لصألا نأ كتلذو : اجو ةيسح ةلزع ةقدو ةفاطإلا هذهو: :كيبلا كابن بيا باف ببحر ةفوط لوك وجتلا

 اذإف «لوألا ىلإ دوعي اهنم ريضو :بيحرب عفتري باطقف «بيحر نيونتب بيجلا باطق ٌبيحر :حيحصلا داشنإلا وهو

 .١480ص ؟ج ةنازخلا :ًاضيأ رظناو « اهل ىنعم الف دئاعلا ريضلا هنم الخ دقف «بيحر» انفضأ
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 ركذام ريغ ىلع ءاَمْهالْطْصُم اَننْوَجِ» لوأتيو «هيف نيونتلا ناكمإ عم بيحر
 يف يذلا ريضلا لعجيو «نْييَلْعألا ""ةلزنب يلاعألا لعجي نأ :وهو "”هيوبيس
 لطم و ١ نييلخألا اتييك لاقل نييلخألا ىلإ ًاعجار 00

 اَتنَسَح نّيجوزلا انْيِرَك ناتأرما ناتاه :لوقت نييلْغَألا ٌرضأ م ("”نييلألا

 تيبلا ليواح نكمأ اذإو««كرضأ م : نيكولا هوسو اَنمَح هريدقتب ءابهوُجُو

 لَمْجُي نأ زاجو ءهريغو مالكلا يف زئاج وهو «ةرورض هيف سيلف اذه ىلع
 ةرتنع لاق 5 ىنغملا ىلع ريضضلا ٌدَرِيو :نينثالا ىنعمب عمج وهو يللاعألا

 ”ازاَطَتنتو كتي فتئاوز فّجرَت نْيَدْرَف يِبقتام ىَنَم

 :نييلألا (افرط انهو «نيتفنار قمع (قئاؤرتا لكح ةننألا ازال لاق

 نأل ءهؤابآ نّيِيرك لّجرب / تررم زوجي الو «ةؤابأ مارك لجرب تررم :لوقتو [ب /5]

 اماه دعب هلعاق ناك اذإ عشت الو ىتقي الف مدقم لعق .ةلزام فعلا "ملك

 فلا قيال لاك اولا رج فيدات عزل رعت يصح قفا جب

 يأر يدادفبلا ركذ ثيح ٠١5  ١ؤؤص ١5ج ةنازخلاو 2ء116ص ١مسق ؟ج يفاريسلا حرش رظنا )١(

 .يفاريسلاو دربملا

 .خامثلا تيب ىلع قيلعتلا يف هنع هتلقت امو يفاريسلا هركذام وه اذه (؟)

 .«ق» يف صقن (9)

 11ص جو 51 :008ص ؟ج شيعي نيأ :رظناو .1377ص ١مسق ؟ج هحرش يف يفاريسلا دهاوش نم وهو (8)

 عمبلاو ؛550ص ؟ج حيرصتلاو ء١؟5ص ؟ج ييعلاو 65٠05 ص ةيفاشلا دهاوش حرشو ١205ص ةيبرعلا را ارو مالص ةجو

 دهاوش مجعمو ١2:3ص رئارضلا :اضيأ رظناو ١٠ص ١ج ةنازخلا يف اضرع دروو ١8ص ؟ج رردلاو 36"ص ١ج

 نم اراطتستو «ةفئار عمج فتاورلاو ؛كرحتتو برطضت يأ فجرت «نيدرفنم يأ نيدرف ؛/0ص هناويدو 45ص ةييرعلا

 ش .نيتيلألا ريض نوكي نأ زوجيو ,فتاورلا ريض هيف فلألاو ّيَط اذإ ءيشلا ريطُتْسلا :مبلوق

 .«ق» يف صقن (0)
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 ""اسناوقلا ُهَقَي بضع ٍقَنْوَر يذو هُبوَمُك حاحِص نذل ٍدِرْطُمِ
 ةكقم وف كش لخفأ ديز :كلوق لثم «كنم ٌلعفأ» باب نأ معاو :لصف
 الو بكت الو «ىتكي الو ةلوألا ريغ يف الإ لمعي الق : يلا عفملاب

 ىرمَع نم لَضَْأ ناديزلاو يرمع نم لضفأ ديز :كلوقك هفّرَعَي الو تنوي
 لضفأ لجرب تررمو ورع نم لضفأ تادثبلاو وقرَمَع نم لضفأ نوديزلاو

 فرعيو ثنؤيو عمجيو ىنثي نأرجي  افإو .ورمع نم ريخ لجربو ءديز نم
 :تلق كنأك ءردصملاو لثفلا ةلزنمب لضفأف ىرمع نم لضفأ ٌديز :تلق اذإ كنأل

 يف لعفلاك راص هتدايزو ردصمل انَيَغُم ناك اماف ورع لضف ىلع هّلضف ٌديِزَي
 ناكام كلو: ىف الو محق الو قذيال لعفلاو :تاسزلاو ردسلا هتيضت
 .هتلزنع

 يذلا عضولا َنّيَبّيل ةردقم وأ ةروكذم «نم» نم ةفصلا هذه يف دب الو

 .ءاوش لُك نم ربكأ هللاو ءورمع نم لضفأ ديز :كلوقك ءهنم هلضف ديزي

 نم ًائيش عفرت نأ زوجيالو «لوألا ىلإ دوعيو هب ٌعفتري ٌريض لضفأ يفو
 نأل ؛هوُحَأ كم ٌريخ الو ,هوبأ ورمع نم لضفأ ديز :لوقتال «ةرهاظلا ءامسألا
 ,لعافلا مئاب هّبَشُماِب ةّببشم َةفص ناك ْذإ ءلعافلا مثا ِهَبَش نع َدْعَب «لعفأ» باب

 نض تيبلاو «ليَسُح ىلإ هبسنو (سنق) ناسللا يف وهو ءهبسني لو ١٠"ص ةج شيعي نبا دهاوش نم وهو )١(

 ليتل رخآ تيبب يريصلا دهشتسا نأ قبس دقو :014ص قوزرمأل مامت يبأ ةسامح حرش يف ت تايبأ ةيناك نم ةعوطقم
 .(اهدحأ ىلع رصتقت نأ كل نيلوعفم ىلإ ىدعتي يذلا لعفلا باب «ةرصبتلا نم 76ص رظنا) دهاشلا اذهل لات

 ىلإ هبسن هنأ 5 ؛ناسللا نم هجرخي لو طقف شيعي نبا نم انه دهاشلا ةيبرعلا دهاوش مجعم ٌبحاص َجّرخ دقو اذه

 رظناو ؛همجعُم يف هرداصم نم حرشلا اذهو « كي تال حرش ّقَّقَم هنأ عم« ءشيعي نبال اعبت لوهجم

 ىنعمو ,دهاشلا لبق رخآ تيب يف «تُبَهْرَأد :هلوقب ةقلعتم «درطم» :هلوق يف ءابلاو .50١ص ةيبرعلا دهاوش مجعم

 هتحت يذلا مظعلا وهو هنم سرفلا سنوقو «ضيبلا ىلعأ سناوقلاو لَبلا دنع هبييانأ قفاوتو هّمَوقَت :حمرلا يف دارطالا
 .ذفات عطاق يأ بضغو ءءام يذ :قنور يذو « الوط عطقلا :دَقلاو .ناروفصعلا

 .هب ةهبشملا :«ق» يف (؟)
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 ةلعلل ,"”تافصلا باب يف اَنْمَدَقام الإ رهاظلا مسالا عْفر نع َفْعَص كلذلف

 لضفأ ديز :لوقَتف يناثلا لوألا لضفَي اهب يتلا ٌةَلْضَخلا ركذّتَو ءكانه ةروكذملا

 ىلع ةبوصنم ةركن الإ نوكي الو ءالعف ركب نم ريخ ٌُوُرَمَعو ءأابأ ورمع نم

 اشرد نورشع لوقت 6 هيف هلضق' يذلا عوتلا نّييَتلا هركذت اغإ كنأل :نيبضلا

 ش .دودعملا عونلا هب ا كنأل 0 «أمهرد» نوكيف

 ادلاخ قرع نم .لضفأ ديز هتلقتول' «لوألا ببس نمالإ اضيأ نوكيآلو

 كتم لصف ٌورْمَع :لوقت نكلو ء«ديز» ببس نم ودع «دلاخ» نأل رج '

 هيو هكتليبق نم لصفأ هثليبق ةريدقتلا نأل «كلذ هبكأ أنو اًمحو ةليبق
 قلاع هللا هان كلذ قرفاك مقكنأ نع لطفا ةزئاو قل توم لما

 .ةرصبتلا نم قبس اهف 74ص :رظنا )١(
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 لغفلا َلَمَع رّدّصملا نم لّمعَيام ْباَب

 يدنا لطفلا ناك نايف هنن وخألا: ليفلا !'يرخم قرح ىدصلا نأ لعا

 .ردصملا ٌدعتي مل دعتُم ريغ لعفلا ناك نإو .ردصملا ىدعت

 زُجَي ملام لكو .هنم ذوخأملا لعفلاو ْنأِب ٌرّدقم رداصملا نم لمعيام عيمجو ٠
 ناك اذإ كلذو .لعفلا لمع لمعي نأ دكت مل هنم دل يذلا لعفلاو ند هريدقت

 نم ذوخأملا لعفلا ناك وأ ءالكأ تلكأو ءابرض تْيَرَض :كلوقك لعفلل اديكوت
 نأ /زوجيال اذبف ءديدشلا برضلا ًاديز تبرض :كلوقك هيف الماع هظفل
 :لوفتال كنأ ىرت الا :لسفلاو نأب ةريدقت نكمال هنأل ؛لعقلالمع لمعت

 ديز بْرَغ تشرك :لوقت نأ زوجيو «تلَكأ نأ تلكأ الو «تْبَرَط نأ َتْبَرَط
 (ةيردهلا نو قرقلا ريدشف ءاركف ةيز بوح نأ تهرك «لوقت: كال هكرتع
 هلام ملم مالكلا يرجيل

 :لاوحأ ةثالث هل ردصملا نأ ملعاو

 نم َتْبِجَع :كلوقك لوعفملا بصنَيو هدعب لعافلا َعَقْرَيو َنّوني نأ :اهدحأ

 ٠ :' "يوي دقتأ 6 :ءأرم# ذي برض
 ع

 ليقلا نع نهَماَه احلا موق سوؤر فويسلاب بْرصِب

 )١( اج باتكلا :رظنا ص١ت, //3.

 ةج شيعي نباو :.؛8ص ١مسق ؟ج يفاريسلا دهاوش نم وهو «ينيعلا ركذ ا؟ يبقا ذقنم نب رارمال تيبلاو ص١1

 هيف ريضلاو ءسأرلا يهو ةماه عمج :مابلاو 57ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو ١ص ؟ج ينومشألاو :؛14ص ؟ج ينيعلاو

 .ةلوليقلا ناكم :ليقملا لصأو «قنعلا وه سأرلا ليقمو «ثنؤيو رّكْذُي موقلاو «موق ىلإ عجار وأ ءسوؤرلا ىلإ عجار
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 لوعفملا بصنيو لعافلا اضيأ عفريف ءٌماللاو فلألا هيلع لخْدت نأ :يناثلاو

 : "هيوم ةعلاو ءارمغ ةيز برضلا نبا تضع هقلزتك

 ليفالا فار تارا ناهي ا ديا حتا نوف

 يذلا ممالا ىلإ هفيضّتو ءاعيمج نيونتلاو ّماللاو فلألا فذخت نأ :ثلاثلاو

 نإ «بارعإلا نم هتحتتام لع ئاكلا يرختو مالوم وأ ناك عاق علا

 «لوعفملا ىلإ هّتفضأ راّصقلا بوبثلا ق3 ىنبجعأو :لغافلا ىلإ هّتْفَصَأ :نوثلا

 ظ :(”ديبل) لاق

 هع اد

 (5م

 مدسنو َريِثَم قّرفتلا لق مهيفو عيمجلا يحلا اهب يِدْبَع
 نم تْبِجَع :لوقتو ءيدبع يف مكتملا ريض وهو لعافلا ىلإ فاضم:ردصملاف

 .كاّيِإ ورع برض ينبجعأو ءأرْمَع كبْرَص

 ْرْجَي لو ءاعيمج لوعفملا '”(ىلإ) و ؛لعافلا ىلإ ٌردصملا فاضي نأ زاج اغنإو

 .لئاقلا ةلوبجلا هيوبيس تايبأ نم تيبلاو :4؟ص ١ج باتكلا رظنا )١(

 ١ج برقملاو .١٠٠ص ١مسق ؟ج يفاريسلا حرشو /١7ص ؟ج فنصللاو ١٠ص ١ج يدضعلا حاضيإلا :ًاضيأ رظناو

 .١؟؟ص اج رزدلاو :1؟ص ؟ج عمبلاو ,15ص ؟ج حيرصتلاو «؟86ص روذشلاو 54ص ؟ج ةنازخلاو ء١١1ص

 ىدعتي وهو .َترْنَأ اذإ هيف تيكنو ودعلا ْتْيَكَن ردصم :ةياكنلاو 55ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو ؛"ص ؟ج ينومثألاو

 .هليطُيو هدعاتبُي :لجألا يخاري ءامزال نوكيو

 .«ر» يف صقن (')

 15ص اج شيعي نبأو 8ص ١مسق ؟ج يفاريسلا حرش :رظناو «18ص ا١ج هيوبيس دهاوش نم وهو (0)

 دوعيل روزجلا ىلع رابقلا :رسيملاو :نوعتجما :عيجلا 82ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 52ص هناويدو «ضح) ناسللاو
 :ةلمج وهو هربخ دسم لاحلا دس أدتبم :يدبعو «ميدت وأ نامت عج :مادّنلا وأ «ةمدانملا :مادّنلاو ٠ نيزوعملا ىلع اهعفت

 .ًأطَمْتُم ككح :ميلوقك هرسيم مهيفو»

 .«(ق»و «رد يف ةدايز )ع



 غو لماسلا نع زدسملا نأل هريقال لونفلا ىلإ آلا فاضت نأ لعافلا مهلا

 .عقو هيلع هنأل لوعفملاب هقلعتو .عقو هنم هنأل لعافلاب

 ةيز وه ”براضت“ ةبراغ هيو هك لووك لغاشلا قيف:لعابفلا جنا امأو
 .هزيغ هنأل ؛لوعفملا ىلإ هتفاضإ تزاجو .هسفن ىلإ هتفاضإ زّجت ملف

 هتبسانمب لمعي هنأل نيونتلاو ماللاو فلألا عم ردصملا لامجإ زاج امنإو
 كيلدنلخ ليقلا ةيبادم نم هقاجردت ""'مقلإ ةيونلاو ماللاو قلآلاو «لعفلا

 .هيف اهنم دحاو لُك وجو. عم لمع

 وهو .ءاطعإلا لعاف ٌورمعف نيناندلا ًاديز ورم ءاطعإ نم تبجع :لوقتو

 ندفو 6 الإ وصلا فكس نالوسقم يلالا او ةقرع وو تلا ف نورغ
 :لففلا قر يره ردلاو نناثولا ادني ورع ىطعأ :كالوق (نِم) لعفلا
 ةثالث ىلإ ردصمللا ىدعتيف .ًاجراخ ْهاَبَأ ًارع ٍديز ٌمالعإ ينبجعأ :لوقت كلذكو
 :ةلعفا فنعم 5 .ةيلوعفم

 مدقتتال ةلّصلاو .هتلص يف هنأل .هيلع ردصملا هيف لمعام ميدقت زوجي الو

 .لوصوملا ىلع

 قال رت نبلغ نوب هلكلا قواك اذإ رعبا لفاف فوت نأ لوقو

 اذ أمتي ةَبْعْنَم "يذ ٍمْوَي يف ٌماَعْطِإ ْوَأ> :لجو زع هللا لاق أدْيَز ٌماركإ ينبجعأ

 .لصألا يف صقن )١(

 .دلبلا ةروس نم ١5. ١5 ناتيالا (؟)

 ا ا



 ؛لعافلا كدي مو ؛مَعْطَأ ردصم وهو '"«ماعطإبب ةبوصنم /”(اهتي) ةَرْقَم [ب /]
 ركذ مدقت دق هنأل ءًاهتي ناسنإلا ٌماَعْطِإ ؤأ :تلق َكنأك .هيلع مالكلا ةلالدل

 "'هيوبيس هدشنأ ءرعاشلا لاق اك «ناسنإلا

 امتنا عإ أ ةظنافت هيفا نحف (لكتي فدعأ

 هيلع ْلَمَي هلبقام نأل ؛ًالعاف هدعب ركذي لو «ةظفاحُب «مامذلا اخإ» بصق

 اذهف ءدنيز برض ينبجعأ :لوقتف «لعافلا فذح عم لوعفملا ىلإ هّتقاضإ زوجيو

 ةاضالا وهو «لعافلا ٌديِز نوكي ْنأ :اهدحأ

 :لوعفملا وكي نأ :يناثلاو

 .هلعاف ْمَسُي ملام ريدقتب ًاعوفرم ىنعملا يف نوكي نأ :ثلاغلاو

 :هجوأ ةعبرأ كل ناك اذه لثم ىلع تفطع اذإف

 هب لوعفملا ىنعم ىلعو ءأعوفرم لعافلا ىنعم ىلعو ءارورع ظفللا ىلع فطعلا

 .«ق» يق صقن )١(

 فذحف اومعطت نأ وأ :هيف ريدقتلاو ..» :30ص ١مسق ؟ج هحرش يف لوقي ءيفاريسلا يأر وه اذه (0

 يف زييلا بصُن !؟ هسفن ردصملاب بصنيو لعاف ردقتال نأ يدنع زوجيو «متنأ ٌماعطإ وأ :لاقل ربظأ ولو ؛لعافلا

 ١ج جارسلا نبا لوصأ :رظناو « لعاف رّدَقُي نأ ريغ نم اباحس ةحار ٌعضوم ءامسلا يف امو ءامهرد نورشع :كلوق

 .1 74ص

 .لئاقلا ةلوبجملا هيوبيس تايبأ نم وهو .37ص اج باتكلا :رظنا (0)

 .ءاملاب ةءولمملا ةمخضلا ولّدلا :لْجّسلا :5/:ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو .ة 4ص ١مسق ؟١ج يفاريسلا حرش :اضيأ رظناو

 «هتيعار يأ «مامزلا ءاخإ تّظَفاح نأل :ريدقتلاو «ةمرحلاو قحلا :مامذلاو ؛مامذلا ءاخإ يأ :مامذلا اخإ «تيطغعأ :تْحَفَت

 .نلعف امب ٌنهَضِراَقُي نأ :ىنعملاو

 ت1



 َمَسُي لام "(ىنعم) ىلعو ءابوصنم 0 2
 برضو ءلعافلا ىنعم ىلع ٌقرمعو ديز برضو «(ارورجم) ظفللا ىلع ءورمجو

 '"(ىنعم) ىلع ءارْمَعو ديز برضو هّلعاف مسي ملام ىنعم ىلع قرمعو ٍديز

 :ةيويس هدا" سارلا لاق ءلومفملا

 متناحيإلاو نىالقإلا فانتم اناني توا: علق كف
 1 اناا لطمالا ه0 بكب

 ْ فلا ام ةنايفلا) يوفق

 اراتيد. ىطعلا ًابجتم ريع نوتظلا ديو مهاردلا ءاطعإ تلنظ :لوقتو
 ءاطعإلل َلَوُأ لوعفم «مماردلا» و .تننظل ٌلَوُأ لوعفم وهو ءردصم «ءاطعإ»

 .هلعاف ّمَسُي لام ريض هيفو .ءاطعإلل ناث لوعفم «نونظملا»و .هلعاف «هديز»و
 «ىطعملا» و .تننظل ناث لوعفم «ًأبِجْعُم» و .نونظما ناث لوعفم أرْمع» و
 ش .هلوعفم 0-00 .هّلعاف مسي ملام ريق هيفو هب بوصنم

 ديز ٌبرض ينبجعأ :لوقتف .ًاعوفرم هّلعاف

 .برصلاب بوصنم ٌورْمَعَف .ديز دلاخب ًارع برضلا نم ترجع :لويقتو

 .ردصملا ةلص ٍِق هلكو .دلاخ بسسب 1 دلاخيو .برضلا لعاف «دير»و

 .«ق» يف صقن )١(

 دايز ىلإ ينغملا دهاوش حرش يف يطويسلاو شيعي نبا هبسنو 2187ص هناويد تاقحلم :رظنا ء«ةبؤر وه ()
 .هكلص اج باتكلا يف هيوبيس دهاوش نم وهو ««ةبؤرل :ليقو» :يطويسلا لاق مث يربنعلا

 جو ١7ص اج يرجشلا نبا يلامأو ١206ص ١مسق ؟ج يفاريسلا حرشو ,١ههص ١ج يدضعلا حاضيإلا :رظناو
 6ص ؟ج حيرصتلاو ١5ص ؟ج ينيعلاو 20875ص هدهاوش حررشو «476ص يئغملاو ١16ص اج شيعي نياو ء؟١5ص

 «ةينادملا نم :تنياد .58/ص ةبيرعلا دهاوش مجعمو ؟ص اج ينوهثألاو 50ص ١ج رردلاو :1؛5ص ؟ج عمبلاو

 ناسألا :رظنا ءردان ردصم وهو هلطم اذإ ًاناّيلو ايل نيدلاب هتيول ردصم :نايللاو «لبالاب يأ اهب «نيدلاب عيبلا يهو
 ءارشلا :عيبلاب دارأو ء هسالفإل لطايف ناسح ريغ اهب نيادي نأ ةفاخم لطامال هنأل ءلبإلاب ناسح نياد :لوقي (ىول)
 :ةيتفنم اغا وأ تناك ةينغم ةمألا يهو :ةَلْيَق عمج ناّيقلاو دادضألا نم هنأل
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 [ا م ]

 بوصنم ردصم «مالعإ» ؛كوبأ ّبَحَأ املاع ًاديز "'كاخأ هللا َمالعإ :لوقتو

 كاخأ هللا ملأ نأ كوبأ بَحأ :ريدقتلاو :بخأ» لعاف «كوبأب و ءبحأب

 .ًاملاغ ادي

 كاخأو و نام لوعقم «هلابأ» ءكابأ اقلطنم كاخأ ويز ةرظ دع :لوقتو

 .«نظ» لعاف «هديز» و «هّرس لعاف وهو «ّنَظ الوعفم «اقلطنم

 بوصنم ''ردصم) «ةلتاقللا» ٌّرْكَب ةرك دسألا ديز "ةلئاقملا :لوقتو
 .انركذام ىلع يقابلاو ««ةرّك» لعاف «ركب» و ءهركب

 «ةيهارك» قرْمَع كوخأ دي ءاملا 5 ةيهارك ًائيش 8 هركام :لوقتو

 ًائيش قش هركانم :هريدنقت هب هّبثملا ردصملا عقوم عقو.هنأل ةَبَصْنَو ردضم

 ةيباعلا ةنقوأود لوألا ةيعازكلا تفدخو .نيز هللا كرخأ ةيهازكك ةهازع
 :لسالا ةنيرتك ايه برقيسوا لالا يزن ودول لوس يفوح
 /لعاف «ديز» و .ظفللا يف رورجم ىنعملا يف لوعفم «ءاملا» و ءردصم «برش» و

 .«ةيهارك» لعاف «ورمح» و «؛هنم لدب «كوخأ» و ««برش» :

 «كماعط» نوكي نأ ىلع .كماعط ًاديز كماعط نم تْبِجع :لوقتو

 نم تبجع :تلق كنأك ءردصم وهو ؛ءكماعطإ عضوم يف - ّمْسأ وهو - لوألا

 :يماطقلا لاق !؟ كَماعَط ًاديز كماعطإ

 لا ةنانلا كقاطف و ئع كيبحلا وت ردك

 ...ًالاع كاخآ ًادْيَز هللا مالعإ :لصألا يف )١(

 ."ق» يف صقن (')

 نبأ يلامأو اةخص قوزرمال ةساما حرش :رظناو ,157ص اج لوصألا يف جارسلا نبا دهاوش نم تيبلأو (؟)

 ,اكا/ص ؟جو ١7١ص اج رردلاو .12دص ؟جو ,.188ص اج عمبلاو .1؟ص ؟ج حيرصتلاو ١؟؟ص ؟ج يرجشلا

 اهماسأ يتلا لبإلا: عاترلاو .57ص هناويدو ؟؟؟ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو .:-ص ؟ةج يناغألاو ١٠ص ؟ج ينومشألاو

 انك
 ل144



 نم وهو «ةكاملا» هب بصنو «كئاطعإ» عصوم يف 2 مسأ وهو 5 «كئاطغع» لعجف

 اعلا لاقو 4 رفاونلا

 هل ةبتكوت ملدقلا" كفأ اضف كان بوم نخلط
 متباصإ نإ :لاق "هنأ الحر هب بصنو «ةباصإلا» ماقُم «باصملا» ماقأف

 ظفل ىلع ء يجي دق ردصملا نأل ءاردصم «عباصم» نوكي نو دقو اول

 يوسع نشأ 6 هلوعفملا

 بزكلا نم ”نابجلامْغاذِإ و جنأو ًالتاقثيل ىرأال تحل تافأ

 :لاشلل انشوم "لو :ىرأال نع قوكي نأ قويعواءآلات يف يرأالا قح عف
 .ىلاعت هللا ءاش نإ بصت هيلع سقو اذه ربدتف

 ءا/ص ؟ج كلام نبا ةيفلأل ليقع نبا حرش :رظنا ءذاش ردصللا مما لامعإ نأ يرهصلا نع ليقع نبأ لقت )١(
 دنع زئاج ردصلا لامعإو اذه ١١. ١ص ؟ج ينومثألا ىلع نابصلا :رظنأ «ينومثألا اضيأ يريصلا نع كلذ لقنو

 هج حيرصتلاو ؟هص ؟ج عمبلاو 127 -120ص ١ج لوصألا :رظنأ .نويرصبلا هقنمو نييدادغبلاو نييفوكلا
 .١٠1ص ؟ج ينومثألا ىلع نابصلاو لص

 .يموزخنا ماشه نب صاعلا نب دلاخ نب ثراحلا وأ يجْرَعلا وه )١(

 ينغلاو ,44 ١ص قاقتشالاو .5"١ص بلعث سلاجم :رظناو 70ص ١دج لوصألا يف جارسلا نبا دهاوش نم تيبلاو
 ؟ج عمبلاو ,5ص ١ج حيرصتلاو 50"ص ؟ج ينيعلاو ؛ )ص بهذلا روذشو ١5ص هدهاوش حرشو 2075 :0558ص
 يجرعلا ناويدو 8١ص ؟ج صاوغلا ةردو 25ص هج يناغألاو ١٠ص ؟ج ينومثألاو 56ص ١ج رردلاو ؟؛ص

 بصن لحم يف ؛مالسلا ىدهأ» ةلجو ةأرما مما وهو «ةيلظ مخرت :ملْظو 55ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 145ص
 .لّجرل ةفص

 .لصألا يف صقن (5)

 .؟50ص ١ج باتكلا :رظنا (5)

 ١ج بضتقللا يف دربملا دهاوش نم وهو 18ص بعك ناويد :رظناو «كلام نب بعك وأ بعك يبأ نب كلام تيبلاو
 شيعي نياو ١٠ص ١؟؛ج صصخلاو ,1؛ص ١ج بستحلاو ١5؛ص ؟جو ؟17ص ١ج صئاصخلا :اضيأ رظناو ء/هص
 .١١؟؟ص اج رئاظنلاو هابشألاو (لتق) ناسللاو 55 .5 0ص اج

 .سبكملا الإ ْْنَي ل اذإ وجنأو :اذكه «ق» يف يناثلا هرطش (5)
 .«ق»و «ر» يف صقن (1)
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 ٠ يْبَّنلاو ٍرْمَألا يف اهب ٌلعفلا يمس ءاممأ ْباَب

 اطوال رو كفر ومو ايوا دا و
 راذَح» وحن «لاَعف» ىلإ رمألا لعف نع َلِدَع امو « «كَبوُد» و «كدنع» و

 ْ ْ :هجوأ ةعبرأ ىلع فرصتتف : تْيَوُر» اًمأف هادم و

 هننأل هواش بيو انإو مسلا لعاشم "لفل نأ نورك نأ :لوألا

 :لوقتف ء.هدعب ام 3 ةننت نأ بجوف «ينبم وهو ءرمألا لغف عقوم عقو

 :"يلَدَملا لاق ءًاديز ُدوُنَأ :ريدقتب ءًاديز َدْيَوُ

 ْنياَتتُم ْمُهدَو نكلو اَنِيلِإ 2 ْمْْمْأ يذئ ام دج آَيلَع َدْيَوُر
 ادلع ذو[ لاق هنآك ةلتف 26

 قحتسيف ّيِنّْبَم عقوم عقي مل هنأل ؛برعيف "ةفص نوكي نأ :يناثلاو

 .ديور ٌريس اذهو َأدْيَوُر ًاريس اوراس :كلوقك انبلا

 اوراس لوقتف «فوصوملا تفذح اذإ كلذو ءالاح نوكي نأ :ثلاشثلاو

 نيدورُم اوراس يأ اذيدر

550 
 37١. ص ١ ج لوصألاو ١6 ص ١ ج هيوبيس :رظنا (5)

 .460 ص نيلذبلا ناويد :رظنا «يعانخلا دلاخ نب كلام وه :ليقو ءيلذبلا لطعملا وه 0

 نباو 44 ص ؛ ج صصختلاو 778 508 ص ١ ج بضتقملا :رظناو 27556 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم تيبلاو

 79١ ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو (نيم) و (نأم)و (ددج)و (دور) ناسللاو 5٠5 ص ؟ ج ينومثألاو 1٠ ص ؟ ج شيعي

 .بذكلا :نْيَلا «عطق :دّْجو
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 "55 :فكلوقك :قفابضملاف ءأدرفم وأ ًافاضف اردضم نوكي نأ :عبارلاو

 . «باَقّرلا ""ِبْرَصَق» :لجو زع هللا لاق ؟ ءديز َبْرَض :ةلزنمب ديز

 .ديز اي ًابْرَض :لوقت ؟ ءديز اي ًادّيَوُر :كلوقك :درفملاو

 ثنؤملاو عيملاو نينثالاو دحاولا يف هنولمعتسي زاجحلا لهأف مْلَه امأو
 ايو َبْلَه لاجر ايو مْلَه نالجر ايو مَلَه لجر اي :لوقت ءدحاو ”"ظفل ىلع
 . 4اَنْيْلِإ َمّلَه ا9ةبناوخإل َنيِلئاَقلاَو© :لجو زع هللا لاق َسَلَه َدْنه

 هش ثا 5000 3 22 -. )6( 7

 ءَمْلَه :دحاولل نولوقيف «نوثنؤُيو نوعمْجَيَو نوف ميم ونب امأو
 .نممله :ءاسنللو «يّمْلَ :ةأرمالو ءاوُمّلَه :عيمجلل عللو 00 :نينثاللو

 :لوقت َّنَعتي 3 10 قعم هب 56 اذإف ءدعتم ريغو 050 لمعتسُيو

 .هيّدَعَتف ًادْيَز تيإ ءأديز ّمْلَع :لوقتو ثيز اي لبقأ يأ كي اي مله

 لغم «هنعتم ةيغو ايم لسعتسيو «ءاعرشتتالا هانا :ليتخ امأو

 ا / ؟] ,نقعم و هةيكعتف ةيوتلا تيإ :ىعع ةييولا / ل :لوقت 2 مّلَه»

 :يدعجلا ةغبانلا لاق 2 ئَح ريغب 5 لمعتسي دقو ,هيدعت الف 5: ةناعت

 "اله اَبل الوُقو ىَلْل اّيَح الأ

 )١( ج هيوبيس رظنا ١ص ١٠6١ صاق ج لوصألاو ١ل/لء

 ) )0عديم دمج ةروس نم ؛ ةيآلا .

 ) )5ص ؟ ج هيوبيس :رظنا ٠08 ص * ج بضتقملاو 550  5١ج لوصألاو ١ ص 17١

 )( ةيآلا ١4 .بازحألا ةروس نم

 ) )5ج هيوبيس باتك :رظنا ١ ص ١57 جو ١ صا ج لوصألاو 70+ ىو صا“ ج بضتقملاو 198 ص 1315

 )( .الّجَحُم َرْغَأ ًارْمأ تّبكر دقف :تيبلا زجع

 ج ةنازخلا :رظناو 47“ ص ؟ ج شيعي نبا دهاوش نم وهو ١ ص  5١ص ه ج يناغألاو (اله) ناسللاو ١١ مجعمو

 .نكستو ّرَقَتل لحفلا اهيلع ىّرْنَأ اذإ ىثنألا سرفلا هب رجزت َرْجَر :آلق .15؟ ص هناويدو 516 ص ةيبرعلا دهاوش
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 يح :كلوقك ىَلَعِب يدعو ءًافيفخت ناذألا يف «له» ريغب «يَح» لمعتساو
 .اهيلع تَحو ةالصلا ىلإ ءاعدتسا وه امإ «حالفلا ىلع ّيَح «ةالصلا ىلع

 ءًارْمَع كَلَبّيَحو ءًاديز كد ءأديز اكديورو ءاديز كديور :لوقتو

 بارعإلا نم اهل عضوم ال "'(و) "هيوبيس دنع باطخلل فرح فاكلاف

 كلذ الو ءكّسفن كلذ :لوقت نأ زجي مل اك اهديكأت زوجي الو ءكلذ يف فاكلاك

 .فورحلا دكت الو ءمساب سيل باطخأل فرح اهنأل ؛فاكلا دكؤتف كسفن

 ماقم موقت اهنأل ؛عوفرم "ريض «كَلَبّيَح» و كل ا و «كديور» يفو

 رولا نقتل يتكون درج ةمقلا قوق وش لغافا يوعكاو لفل
 .عوفرملا

 كلَبيَحو ءكّسفن تنأ كديور :لوقتف ديكأتلا دعب. هيلع فطعلا زوجيو

 د 6 ةيفات دعب هيلع قطع نأ ةقلطرر هقلوخأو هنأ ةلكوتمالا ةيعوتسا
 مسا فاكلاف «فاكلا ىلإ هتفضأف ًاردصم «ديور» تلعج اذإ امُأَف ءلعفلا يف كلذ

 .كسفن كب '"تررم :لوقت ؟ «كسفن كديور :كلوقك هديكوت زوجي رورجم
 يبنلاو رمألل تعضو تاوصأف كلذ هبشأ امو « «هيإ» و هثَم» و «ةّص» امأف

 اع ليحلاو ""لكوةنانلا لاقي 6

 )١( ج باتكلا :رظنا ١ ص ١١6 ج لوصألاو ,30/ ,505 ص * ج بضتقملاو ١ ص 17١

 قو ف سا
 دعب ءيجت يتلا هكل» ظفللا يف ال ىنعملا يف «هكديور» يف فاكلا ريظنو» :5!1 ص ١ ج هيوبيس باتك يف ()

 7١. ص ١ ج لوصألا رظناو « «ماللاب رورجم مسا انه فاكلاف «كل ٌمَلَه :كلوق يف :مَلَه»

 .3974 257٠١ ص *” ج بضتقملا :رظنا (؟)

 .كّسفن كتبرض :لوقت 5 : «ق» يف (5)

 )١( ص ؟ ج شيعي نبا :رظناو « (للح) ناسللا رظنا ءلبإلا ثانإ رجزل «لح» 25.

 2١. ص ؛ ج شيعي نبا :رظناو (بوح) ناسللا :رظنأ ءيضهل ريعبلل رجز «بوح» ()
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 .ةدازتسا :هبِإو كا :هَمو :ةثكسا :هص ىعمو

 ءدحاو لوعفم ىلإ نهنم ةدحاو لك ىدعتتف كَدْنعو كودو ؛كيلع امو

 :تلق كنا .ءارغإلا: ءاضعمو ارك .كديدعو ارجع كتودو ءاديز كيلع ةلوقت

 لك يفو ءكترضح نم أركب ذخو ءكتحت نم أرمع َدُحَو ءكقوف نم أديز دْخ

  «ديور» يف انلق اك عوفرم ريض امهدحأ :ناريض ةثالثلا هذه نم ةدحاو

 كيلع :لوقتف ًاعيمج امهدكؤت نأ زوجيو :فاكلا وهو رورجم ريض رخآلاو

 اهدكؤتف ًاديز كّسفن 'تنأ "(كسفن) كيلعو ءكّسفن تنأ كيلعو ءًاديز كسفن

 رمألا يف لمعتسي ال لعفلا مما نم بابلا اذه يف انركذ ام عيمج نأ ملعاو

 ءًاديز كديور :تلق اك ًاديز ديور :لوقت نأ زوجي ال ءبطاخمال الإ يبنلاو
 ناسيا ةاهلاو ةةان ينتل "الجر هيله لاق نم انك اديو ديلعاالو
 يا ندا ةقوكوم احدا هده نال «ينتاقللا لدم هذال كه ناو هيلع

 .كلذ هبشأ امو "'«سَب» و «بْوَح» و «لَح» وحن تاوصألا عضوت اك هيبنو

 الأ ندوب قتانقللا ليتل ال تاوفألاو  "تاوطآلا فرخ ترس انف
 باقل اشيا اذه مدت

 امنإو :؛ءيش ىلإ ىدعتت نأ اهباب سيلف «كدنع» و «كنود» و «كيلع» امأو

 الأ بجو اهاب نع تلقن اماف «نافرظ «نودو دنعو» و ءرج فرح «ىلع»
 ميقا فومتاال ةاكلاو اك اله نألا يرق فرفع

 )١( «ق» يف صقن .

 )( ج هيوبيس باتك :رظنا ١ ص  .15١ص ؟ ج بضتقملاو 18١.

 .26 ص ؟ ج شيعي نبا رظناو ءحتفلاب لاقي ام رثكأو ؛لبإلا رجز نم برض ْسَب ْسَبو (سسب) ناسللا يف ()

 ا



 رز :لوقت 3 / «لماوعلا هده ىلع بابلا اذه ف لوعفملا مدقتي الو 23 3 ]:, |

 .انركذ امل ؛كنود رع الو ,كيلع ديو الو :ًاديفو

 ًابوضتق 13 بانك » سيلف «ْمُكْيَلَع "هللا باتكا> :لجو زع .هلوق امو
 يلع "تزعج :هلوق نأل ؛"ردصلا ىلع بوصنم وه انإو «ميلعب

 "”(ريلع) هللا باتك كيلع كلذ بتُك :ىلع لدي هدعب امو «ْمُكَتاَبَمأ

 :زجارلا لوق امأو

 مود قولد خال اهنا

 :لوقت 15 .ءكدنع يولد :لاق هنأك عفر عضوم يف نوكي نأ لع .قولذف

 00 ؛لعفلا ظفل يف كلذ نكي مل نإو ءاهم اعاد ءاعيفتلا «كتركت قولو

 ىلع ليلدلاو ءروكذملا كنودب ال ءريضم لعفب بصن عضوم يف «يولد» نوكي

 .ءاسنلا ةروس نم 75 ةيآلا )١(

 هلوق نم ةقباسلا ةلجلا نومضمل دكؤم لعف وهو «لعق راضإب بصتنا» 7١15: ص * ج طيحنا رحبلا يف ()
 . «كيلع تمرح

 .ءاسنلا ةروس نم 7١ ةيآلا ()

 . «ق»و «ر» يف صقن (8)

 :ديرفلا دقعلا يف هبر دبع نبا لاقو «نزام ينب نم ةيراج ىلإ زجرلا اذه حيرصتلا يف يرهزألا بسن (5)

 ةّيكّرلا يف هنوسمغي اولعجف ًأريسأ هوذخأف ميت نب ورمع نب دْيَسُأ ونب ب هيقلف ةمايلا نم يركشيلا مْيَرُه نب لئاو جرخ

 .اكنتود يولد حئاملا اهأ اي :لوقيو

 فاصنإلاو ,558 ص ١ مسق ؟ ج يفاريسلا حرش :رظناو ,55 ص ١ ج نآرقلا يناعم يف جاجزلا دهاوش نم وهو

 يتغملو ١١ ص ؟ ج ةنازخلاو 157/ ص١ ج برقملاو ١17 ص ١ ج شيعي نباو 21378 ص ةيبرعلا را ارسأو 7١8 ص

 ؟ ج رردلاو ٠١١ ص ؟ ج عمبلاو ٠٠١ ص ” ج حيرصتلاو 5١١ ص ؟ ج ينيعلاو 5١7 ص روذشلاو 318 3:5 ص

 15 ج ديرفلا دقعلاو (حيم) سورعلا جاتو ؛ناسللاو .حيرصتلا ىلع سي ةيشاحو ٠١7 ص َج ينومثألاو ١78 ص

 .ءالدلا اله رثبلا فوج يف نوكي يذلا لجرلا وه :حئاملاو.ه68 ص
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 :هلوقب مَهْفَُي ام هنم مهفل تكسو ( يولد حئاملا ايأ ايم.:لاقاول هنأ اذه
 اهأ اي :برضي ناسنإل لوقت ؟ يولد ًالماو يوُلَذ دَح :ريدقتلاو « «كنود»
 نع تنغأ ةدهاشملا لاحلاف ورا يراسل ايو يأ .ًاديز براضلا
 يأ .هولَذ عضومل "ًاهيبْنت «كنود» ركذو «حئالا اهأ اي كلذكو «لعفلا راهظإ
 1 هلال كابن رقاب نق

 لمف نع لودعم :اصهدحأ :نيبرض ىلعف رمألا لعف نع لودعلا اَمَأَو
 "ّتم لعف نع ًالودعم ناك اف .دعتم ريغ لعف نع لودعم :رخآلاو دَعتُم
 كرتا يأ ءًاديز َكاَرَت :كلوقك ٌدعتي مل ٌدَعَتُم ريغ لعف نع لدع امو «ىدعت
 ,"رجارلا لاق 5 .هعنما يأ مَع عاَنَمَو ءأديز
 اهكاَرؤأ ىدل توملا ىرت اننا انوي نعي وب اعلبلات

 , :رخآلا لاقو

 "ابدأ ىنل قولا" فزت يأ اَبعاَنَم ليإ ْنِم اًهبعانم

 .لصألا يف صقت )١(
 .ًانييبت «ق»و هر» يف (0)
 .ةئازخلا يف 6 يثراحلا ديزي نب لْيَتُط وه (0
 ها ص فاصنإلاو 10 030١ ص ؟ ج يرجشلا نبأ يلامأو 5٠ ص ؛ ج شيعي نباو 78035 ص 77 ج صصخلاو م5 ص لماكلاو 5١85 ص ؟ ج بضتقملا :رظناو 2572 ص ١ جو ١١١ ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم تيبلاو

 دق اهئاخرتسا يف اهنأك ريسلا ةدش نم ابكا اروأ نأ دارأ :يرجشلا نبا لاقو ءكلذ لبإلا ىلع اوراغأ نيذلا لاقف هولتق الإ دحأ اهنم وندي ال اولعجف لبإلا باحصأ قحلف «برعلا نم موق لبإ ىلع ريغأ :تيكسلا نب بوقعي لاق» :ةنازخلا يف يدادغبلا لاقو .015 ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو (كرت) ناللاو ٠١٠ ص روذشلاو ؛:5 و 5084 ص ٠ ج ةنازخلاو
 . «توملا تفراش

 زوجيو ءاهعبتت لبإلا دالوأو «عيبرلا يف هدلت يتلا ةقانلا دلو وهو ءابلا حيتفو ءارلا مضب عْيَر عمج :عابرألاو "56 ص ؟ ج ةنازخلاو ١ ص ؟ ج شيعي نباو 557 ص فاصنإلاو ١١١ ص ١ ج يرجشلا نبأ يلامأو 7 ص ١7 ج صصخلاو 77١ ص ؟ج بضتقملاو 56 ص ؟ جو .55 ص ١ ج باتكلا :رظنأ .لئاقلا ةلوبجملا هيوبيس دهاوش نم زجرلا اذه (؟)
 .يرجشلا نباو ةنازخلا بحاص لاق 15 لزنملا وهو ءابلا نوكسو ءارلا حتفب عْيَر عمج عابرألاب داري نأ
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 :فيمكلا لاقو

 '"لألاو مئاعدلل ًاقارف نكلو . لتق الو توم َرْيَغ ًاماَدُج ءاعت

 .ًاماَذَج عنا :لاق هنأك

 :ريهز لاق . «لزنا» ىدعتي ال اك ءىدعتي الف لزنا يأ لاَزَت :لوقتو

 "ددلا نا وللو نازك تلف ا ةكئانلا يحض ىنألو

 .نينكاسلا ءاقتلال هينكلا لع فيش اقإو

 زوجيف .لودعملا اذه ىلع ةيثالثلا لامفألا يف سايقلا زيجُي "هيوبيسو
 يوسع ا و نذاقلا ف راك هلدعلا ألا ةارغ اعف ءاديوب نازح ةدكع

 نع ءيثلا جارخإ هنأل ؛برعلا هب تماكت امب الإ لكتي الف هيلع سايقلا عنمي
 .هبب

 )١( جهيوبيس دهاوش نموهو ١ ج يفاريسلا حرش :رظناو 22355 ص ١ مق ١ ص ١١17 مسق 5 جو ١

 ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو (اعن) ناسللاو 538"ص + ج شيعي نباو 4+5 ص فاصنإلاو ,585 ص  5١١يف تيبلا سيلو

 .تيكلا ناويد

 فرصني امو 77١ ص قطنملا حالصإو 77١ ص ؟ ج بضتقملا :رظناو 77 ص ؟ ج هيوبيس دهاوش نم وهو (9)

 ١7 ج صصخلاو 55١ ص لمخلاو ١١١ ص١٠ مسق ١ ج يفاريسلا حرشو ء١15 ص١ ج لوصألاو ءالهم ص فرصني الامو

 ؟ ج شيعي نباو ,575 ص فاصنإلاو ٠١ ص ؟ ج يرجشلا نبا تاراتخمو ١١١ ص ١ ج يرجشلا نبا يلامأو 37 ص

 ٠١ ج يناغألاو 5٠١ ص ةيفاشلا دهاوش حرشو 0٠١08 ص نزلا طقس حورشو 5١ ص ؟ ج ةنازخلاو ,055 .50 .,55 ص

 .85 ص هناويدو 2181 ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 44 ص ١ ج ينومشألا ىلع نابصلاو .505 ص

 .25 ص ؟ ج شيعي نبأو 1١56-١18 ص ١ مسق ١ ج يناريسلا حرشو ؟١ ص ؟ ج باتكلا رظنا ()

 لاعقألا نم بابلا اذه يف درطي هنأ هيوبيس عزو» :118 115 ص١٠ مق ١ ج هحرش يف يفاريسلا لاق (5)

 ناك امو .هعقوم عقو يذلا «لاعف» دعتي مل دعتم ريغ هنم ناك اف . «لَمْفا» ىنعمب «لاعق» ابيف لاقي نأ اهلك ةيثالثلا

 ,. هلم «لاغف» ىدعت ًايدعتم «لعفا»

 تر



 ىلإ "دعوتي لو «عيملا دنع "'هيلع ساقي ال ليلقف يعابرلا امأو
 ,ارعألل ةبعل يهو ٌنعْرَع ىنعب ٍراَعَرَعو 1 ؛راَقْرَ :اولاق «نيئيش
 :مجنلا وبأ لاق

 8 راكنإلاب فو علا طبساقسأو ِراَقْرَق اَبّصلا حير هل تلاق

 عايرقشيلو "وكت اهلك الاسك# ينج ينك

 )١( (ررق) ناللاو .56 ص ؟ ج شيعي نبا :ًاضيأ رظناو « (هنم قباسلا عضوملا) ءيفاريسلا حرش :رظنأ .

 ) )9.مهنم : «ق»و «ر» يف

. 
 «َمجرو هتوص لده اذإ كلذو ءرده :ةرقرق ريعبلا رقرقو» : (ررق) ناسللا يف

)0( 

 ١ مق ١ ص ١١8١ ةرهمجا :ًاضيأ رظناو
 ج يفاريسلا حرش :رظناو ؛40 ص" ج هيوبيس دهأوش نم وهو

)4( 

 :كلذك رظناو ؛ هراقرق ىوريو» :ديرد نبا لاق مث ناعرع ابضلا حير هل تلاق :هتياورو 161 - 145 ص
 ج (رعرع) ١

 ةيبرعلا دهاوش مجعمو (ررق) و (ررع) نابللاو 08 ص ؟ ج ةنازخلاو ه١ ص ؛ ج شيعي نباو 371 16 ص 17 ج صصقخخت ا
 ص 0١.

 ) )5.راعرع مهنادلو اهب وعدي : «ر» يف

 ج هحرش يف يفاريسلا دهاوش يق ثيعلاو ١ مق ١ ص  ,2١٠8ج (رعرع) «ةرهمجلا :رظناو ١ ص ١55-140

 ج صصخلاو ١7 ص ؟ ج ةنازخلاو 5+ ص 4 ج شيعي نباو 71 ص ٠١ ص هناويدو (ررع) ناسللاو ٠5 ٠ يبلج يفنكتم

 .ظاكعل اهب ريضو «ةيلهاجلا يف ماقت تناك ةكم نم ةبيرق قوس :ظاكُعو ؛ةيظفل ةفاضإ يهو ةفاضإلل هنون تفذح ملاس ركذم عمج يفنكتمو .ةيصاّنلا :فتكلاو ,ظاكع ينج يفنك يف نوهقي مهنأ ينعي :ظاكع
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 تالوُعْمَلا ْباَب

 هل لوعفمو هيف لوعفمو هب لوعفمو «,قلطم / لوعفم :ةسمح تالوعفملا ب / "]

 .ةعم لوعفمو

 ناشو ةلاكأب لكارت ان د2 نيش فوك روعلا ويك قلطملا لوغقملا ام

 :ةعبرأ هوجو ىلع ركذي وهو ريس

 :كلوقك لعفلا ريركت ماقم موقيف لعفلا ديكأتل نوكي نأ :اهدحأ

 ريركت ةلزنمب اذه ناك امنإو «قلطنا قلطنا :كلوق ةلزنمب وبف ءقالطنا َقَلَطُنا

 هركذ يف ةدئاف الف «قالطنالا لَعَف هنأ لع دقف ءقَلَطْنا :تلق اذإ كنأل ؛لعفلا

 ٠ .ريركتلا ةدكاق نم رثكأ

 .ًاديدش ًاقالطنا َقَلْطْنا :كلوقك لعفلا عون نايبل نوكي نأ :يناثلاو

 «نيتبرض تبرض :كلوقك «لعفلا تارم ددع نييبتل ركْذُي نأ :ثلاغلاو

 ةدحفلاو ةنيحلا دحوم :فكتومك ةكيمن ةييبعل ركذف أ :عبارلاو

 .ةدحاولا ةرملا نيبو ةئيبلا نيب قرفلل هلوأ ٌرسكَت «ةسلجلاو

1 :كلوقك اهتبصن لعفلا دعب اهتّركذ اذإ هوجولا هذه عيمجو
 لكأو 

 :عوس ةسلج سلجو «ةنسح ةدعق دعقو د00 ةلكأ

 ةيدشلا يزصلا يرقات وفك ماللاو فلألا هيلع تلخدأ نإ كلذكو

 .ةدحاولا ةبكرلا بكرو ةقيلطا ةرنسملا راسو

 .«رهو لصألا يف صقن )١(
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 ارْمَع ديز برض :كلوقك "لعافلا عم هركذ مدقت دقف هب لوعفملا امأو
 .برضلا هب تعقوأ كنأل ءهب لوعفم ورمعف

 لامحلاف .ءفرظلا :رخآلاو ءلاحلا :امهدحأ :نائيشف هيف لوعفملا امأو

 ديز :وحن فرظلاو ءهيِشَم لاح يف بهذ يأ ءًايشام ديز بهذ :كلوقك
 يأ :سيجلا موي تمص كلذكو ءناكملا اذه يف يأ ءكمامأ يف ديز يأ :كتمامأ
 هيف يصقتسن ًاباب فرظلاو «لاحلا نم دحاو لكل درفت نحنو «سيملا موي يف
 .ىلاعت هللا ءاش نإ ةّحرش

 ًاديز تمركأ :كلوقك لعفلا عوقول ًارذع ناك ام وهف :هل لوعفملا امأو

 .ديز ةبحم يأ ءديز ةّبحم ًادلاخ تنهأو ىرم ةقاخمل هتمركأ يأ ءورمع ةفاخم
 د قمعاوطلا نم ميناذأ "اي ْميَعِباَصُأ َنوُلَعْجَيل :لجو زع هللا لاق
 :يئاطلا متاح لاقو «توملا ِرَدَحل يأ «َتْوَمْلا

 "امْرَكت ميللا مْمَش نع ضِرْعو ١ ُةَراَعَدا مركلا َءاَروَع ٌرِفْغو
 :نايدلا ةقادلا لاف نيكل وراك" قا

 ارئاط ةلوُمَخلا يعار هب َلاَخُي عَنَمُم عاق يف قوي تّلَحو

 يف ًاضرع هب لوعفملا ىلع لكتو «ىدعتي ال يذلا لعفلا باب يف لعافلا ىلع لكت دقو «لعفلا عم : هر» يف )١(
 .ةرصبتلا نم قبس ايف ٠١4 ص رظنا ءدحاو لوعقم ىلإ ىدعتي يذلا لعفلا باب

 .ةرقبلا ةروس نم 16 ةيألا (؟)

 :458 ص ؟ ج بضتقملاو ٠٠١ ص ديز يبأ رداون :رظناو «414 2186 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو (5)

 ١ ج ةنازخلاو ه: ص + ج شيعي نباو 187 ص ةيبرعلا رارسأو 700 ص-١ ج لوصألاو ٠١ ص لمُجلاو ١١6 ص لماكلاو
 ءةلعّفلا وأ ةحيبقلا ةماكلا :ءاروعلا .558 ص هناويدو ١88 ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 7,١ ص ؟ ج ينيعلاو 54١ ص

 هقش نع ضرعأ ملا هش اذإو ءهّلبج لقحا هيلع لِيَج اذإ يأ .هل ًارْخُد هلعج :هرخّدا :لاقي «هيلع ءاقبإ :هراخدأ
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 اًرئاَرَح 06 2 يقر الو يتداقم لاتث الأ ىلع ارادت

 .راذحلل يأ

 كتئج :كلوقك اهفذحو «مالكلا يف اهركذ زوجي ةردقملا ءاللا ا

 كّنئج :تلقف اهدعب ام تبصنو اهتْفذح تكش إو كيف عَمَطلو كتفاحن
 :انين ام لع كف اهيطو دكت ةفاع

 تشل كتوتك عال فيولا تيفال :ويق هعم لوعفملا امو

 ا :ةيرابلا ممشتسوا ةحازلاو

 كرخت نا ةوعيلا بسلا وك اكل فلكم نا يارا مفك تسيلو 2[! /]

 ريصي هنأل ؛زجي مل فطعلاب ؛ةيراسلاو ُْتْسَلَج :تلق ولف ءلوألا بارعإ يف ّفاثلا

 عم تيل :تدرأ امإو «ىنعملا اذه درت مو ءةيراسلا تسلجو تسلج :ىنعملا

 ءاهدعب ام ىلإ بصنلا لصو اهتفذح اماف ءبهن عضوم يف «عم» و ةيراسلا

 اهدي اذلخ ىازلا تلتعو
 ؛هل لوعفملا نم ماللا فذح زاج اك لوعفملا اذه نم واولا فذح زوحي الو

 قلعت نّيِبُي فرح طسوت نم دب الف ءىدعتي ال يذلا لعفلا هيف لمعي هنأل
 .هدعب امب لعفلا

 تداولا "وفعو كاملا ىوتتاوت ةكنيأ عم أ ةكابأو "ةيشح ان ا

 مجعمو :40 ص ” ج شيعي نباو ١6١ ص ١ ج لوصألا :رظناو 185 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو )١(

 ' لاخُي لما تقاطأ دفق لبإلا ةلوماو ءضرألا نم فرشملا :عافّيلا .156 1١6 ص هناويدو 14١ ص ةيبرعلا دهاوش

 رئاطلاك :ديري وأ ءاريغص رابكلا ءايشألا نم هيف ام ودبي لاع ناكم لكو «هدعبو هفارشإل هرْغص يف رئاطلاك يأ ءارئاط

 0 .سايق ريغ ىلع ةرح عمج :رئارحلاو ءدايقتالاو ةعاطلا :ةداقللاو «ءاوبلا يف قلحما

 574 - 5975 ص ١ مسق ؟ ج يفاريسلا حرشو 086 ص ١ لوصألاو 206١ ص.١ ج هيوبيس رظنا (5)

 . «هفرح دح :يداولا ريفش» : (رفش) ناسللا يف (0
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 عم يأ ةناشو ْىَرْمأ لكو ؛هتعيض عم ىنعمب ؛هتعيضو "لجر لك :لوقتو
 ةفوددف ءادتبالا ريخ نوكيو «فطعلا ريدقت ىلع اذه يق عفرلا 0 هنأش

2 

 قادخت لاق «نانورقم تاكو ٌيرمأ لكو «نانورقم ل لجر لك :هريدقت

 5 2 ما م 0 5 . 5 3 5 5 ع س
 ةانعيستقت "الو ُدوُرَت ال ةورجو ينإف ينع الئاس كي نَمف

 :نيبجو ىلع َرَّسف

 :هريدقت فودحم ربخلاو «نإ مسأ لع فوط ةورجتا نوكي أ :امهدحأ

 .راعت الو ور ال :هلوقب ةصاخ «ةورج» نع ربخأ 5 «نانورقم ةورحت ينإف

 فاشترا يف نايح وبأ هنع كلذ لقت دقو يرهصلا هب درفنا امم «هتعيضو لجر لك» لّْثم يف بصنلاو )١(
 مات نع بصتني نأ ٌيريصلا زاجأو ؛مالكلا ما دعب نوكي نأ هباصتنا طرشو» :لاق ثيح 704 ,0” ص برغلا

 يطويسلاو 10١ ص ه ج طيح رحبلا شماهب طيقللا ردلا يف موتكم نبا هنع هلقثو «هّتعيضو لجر لك :زاجأف ءمسالا
 ءأ/ ٠١ / ب١ 4١ ق١ ج ليبستلا حرش يف ليقع نباو 1١ ص ؛ ج رئاظنلاو هابشألاو ؟١ ص ١ ج عممبلا يف

 ١ مق ؟ ج هحرش يف يفاريسلا لاق دقو اذه 278 ص ١ ج ينومثألاو + ص ١ ج حيرصتلا يف يرهزألاو

 ؛ «عم» ترضح ول «عم» بصنت تنك 6 يناثلا بصنتف كنأشو تنأ الو ؛هّتعيضو كرما لك زوجي الو» :80 77/4 ص

 « رقتسا» بصانلاو ىرمع فلخ ديز :لوقت اك ورمع عم ديز :لوقت هفرظلا بهذم اهبهذف َتَرْصَح اذإ عم نأل

 لمع اك هيف لمعي مو «هيلإ رارقتسالا طختي مل مما اهدعب يذلاو «عم» ناكم واولا تلعج اذإف فرظلا عم زئاج هراضإو

 لاق ثيح ًأضيأ يضرلا ةَفْعَض دقو ةاحنلا روهجم فلاغع يرهصلا هيلإ بهذ اف هاديزو تعنص ام :كلوق يف هيف لعفلا

 بصنلا زيجم ىلع بجيو ءذاشَباب نبا هركنأو ءردقملا ربخلاب هبصن يريصلا زاجأو» :194 ص ١ ج ةيفاكلا حرش يف

 لقنو «هبصن زاوج يف مالك الف هجولا اذه ىلع ربخلا تْرَبْظَأ نإف «هتعيضو نورقم لجر لك يأ واولا لبق ربخلا راضإ

 ىلع هتعيضو لجر لك وحن يف بصنلا زاوج ىعدا نمو» :كلام نبا لوق ١8 ص ؛ ج رئاظنلاو هابشألا يف يطويسلا
 . «يبرع لقي م ام ىعدا دقف هتعيض عم نئاك لجر لك :ريدقت

 مذ 1 ص ١ ج هيوبيس باتك :رظنا )١(

 ليلخلا بسنو 588 ص ١ مسق ؟ ج يفاريسلا حرش :رظناو .150 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم تيبلا (؟)

 صصخلا يفو ؛هسرف مسأ :ةورج .8 ص ةرتنع ناويدو (ارج) ناسللاو 27507 ص اال ج يناغألاو .57 ص يبكلا نبال

 .بهذتو ءىجت :دوُرَت « «ةيواعم نب دادش سرف :ةورج» :1951 ص5 َج

 /ا0؟ 



 عم ينايف :هريدقت «نإ» ربخ نوكيو «عم» ىنعمب واولا نوكت نأ :يناثلاو

 .راعت الو دورت ال ةهلوقي اهنع ربحا "!(ق) هدير عم نإ ةكوقتا# ةورج

 ديزف «لامشلا عم ديز يأ ءاهراَبُي لاشلاو ّديز :كلوق اذه ريظنو

 .اهيراَبُي :هلوقب رخآ ًاربخ هنع ربخأ مث هريخ لامثلا عمو ادق

 « «ةورج» نم لاحلا عضوم يف «راعت الو دورت ال» نوكي نأ زوجيو

 ةورج عم يناف :لوألا يف تلق كنأك ءديز نم الاخ نوكي ءاهرابيد» كلذكو
 .اهل ًايراَبُم لامشلا عم ديز :يناثلا يفو ةَراَعُم الو ٌةَئاَر ال

 : يو هدا هرعاقلا لاق

 لاخلا نم نْيَئيْلَكلا ناكم يبا شو ها اوه وسمو

 :ًاضيأ دشبأو :كسأ قب عم يأ

 اذنك "يح هاف ا هانا ف قف 1 نارعك اهانيإو واكف

 .أابعم ناك يأ

 اهيف هيوبيس ا"راجأ هللا دييغو كلا هقيكو هاديزو كنأ ام :لوقتو

 .لصألا يف صقن ()

 .لئاقلا ةلوبجما هدهاوش نم وهو 305١ ص ١ ج هيوبيس باتك :رظنا (0)

 ٠١١ ص * ج ينيعلاو 5٠ .48 ص * ج شيعي نباو ؛155 ص ١ ج لوصألاو ١١١ ص بلعث سلاجم :ًاضيأ رظناو

 دهاوش مجعمو 187 ص ؟ ج ينومثألاو 1٠١ ص ١ ج رردلاو 07١ 7١١ ص ١ ج عمبلاو 5:5 ص ١ ج حيرصتلاو

 5١5. ص ةيبرعلا

 لمُجلا :رظناو ٠٠١ ص١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو «يرقنشلا ركذ 5 لِيَعُج نب بعكل تيبلا (5

 هشطع ةدشل هنع َْلقَي ْمَل :ءاملا نع ْقْفي ل ءشطعلا ديدشلا :ناّرَخلا 06 ص١ مسق ١ ج يفاريسلا حرشو 707 ص

 .ءالثمالا ةدش نم ققشتو هئطب َدَقْنا :ددقت

 3م ضد جايوبمس بات ةزلظنا 4
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 عم قا هللا دبعو ا نوكت فيكو :ادوو ا تدك امريدقت نصنلا
 فيكو ثيزو تنأ ام :لوقت ان اذه قف عفرلاو فانرسق 5 ىلع فللأ ديع

 نيضت نأ انج انقإو ةقاولا فيستا اه هيصن آلقق نكاذت قنا كلا ةيعو كنا
 .لاعفألا يف اهترثكل اذه يف «ناك»

 ًالعف تركذ اذإ كنأ "الإ عم» ىنعب ًاعيمج بصنلاو عفرلا يف واولاو
 :هيوبيس دشنأ ؟ ''"عفرلا ةوجألاف ًالعف ركذت مل اذإو ءبّصْنَق ىدعت

 اةيعلا فينا ك3: فاك فَلَخ يباخأ ناقربز اي

 [ب/0] ءاضيأ دشنأ كو .هب كقّقحتو كراختفا يف / رخفلا عم تنأ ام :هانعم

 لو فيحاول ادّلْهأو دخت لهأ نم ْوُرْما ل
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 )١( «ق» يف صقن .

 ج هيوبيس باتك رظنا (؟) ١ ص +ه١ ١

  )9تزكذ اذإ كنأ ىرت الأ :لصألا يف ....
 0١0. ص ؟ ج شيعي نبأو ء١15- 5 ص ١ ج باتكلا :رظنا .عفرلا الإ هيوبيس دنع اذه لثم يف سيل (؟)

 ىلإ 50 ص فلتخملاو فلتؤملا يف يدمأالا هبسنو .ةنازخلا يف يدادغبلا ركذ م يدعسلا لّيخملل تيبلا (©)

 :رظناو 1١١ ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم تيبلاو .لبخلا ىلإ تيبلا ةبسن ححصو يدادغبلا هأطخو .يدعسلا لَخْنَتْلا
 * ج رردلاو ١65 ص ؟ ج عمبلاو 2١ ص ' جو ١١ ص ١ ج شيعي نباو ؟7/ ص ١ مسق ؟ ج يفاريسلا حرش

 لثم بيوو .ريغصتو هل ريقحت :كيبأ ْبِْيَو ١٠8 ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو .553 5558 ص ١ ج ةنازخلاو 156 ص

 سيل ذإ بصنلا عنتميو . «عم» ىنعم يف واولا نأ عم «تنأ» ىلع افطع هرخفلا» عفر :هيوبيس دنع هيف دهاشلاو ءليو
 يدق يحل رازج 10+ بكور يخل وجال هناك هيج كلا قر يرجو لق تف

 ١ ج ةنازخلاو ١١١ ض لماكلا :رظناو 165١ ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو .رمعم نب ليف تيبلا#(3)

 ةثالث نم ةديصق نض ١7١ ص ينغمل دهاوش حرش يف ًأضيأ دروو .408 ص ؟ ج ينيعلا يف ًاضرع دروو :500 ص
 ةمابت ىلإ ةبسن :ءاتلا حتفب ماهت 5١. ص هناويدو ١١6 ص ةيرعلا دهاوش مجعمو (روغ) ناللا :رظناو تيب نيرشعو
 .دجن ىلإ بوسنملا :يدجنلاو .ًاذوذش ءاتلا تحتفو ناهو ماش:اولاق فلألا ةدايزل بسنلا ءاي فذحب كلذو .ركلاب

 .ةماهت رْوَغ وهو روغلا لزن يذلا :روغتملاو
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 :بيملاق.""ةينلاطلا ضعل نقفأو

 طا ملا كين( يش ا لاو ادع يدم

 :باطخلا "'يبأ نع دشنأو ءتنك ام :لاق هنأك

 اذانسيملا قوبل ابحت كنانقاتما ليج نيابي كنوق قكفوتأ

 )0 5 0 هام ا 7 ل 5

 ادايجلاو ٌورمعو ُنْضَح امو ورمعو نضَح نم تعمج اتوب

 .لجو زع هللا انك نأ هفرعأف «هانمدق ام ىلع ا 35- ف :ريدقتب

 .يلذبلا بيبح نب ثراحلا نب ةماسأ وه )١(

 ١ مق ١ ج يفاريلا حرشو ٠١5 ص لمجلا :رظناو 3056 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم تيبلاو

 015١ ص ١ ج رردلاو 566 ص ١ ج عمبلاو .58* ص * َج ييعلاو 057 ف١ ص ١ ج شيعي نبأو :,5886 585 ص

 1585 ص نييلذُبلا ناويدو ٠١7 ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو (ربع) سورعلا جاتو ناسللاو 18١ ص ؟ ج ينومثألاو

 طباضلاو .ةقانلا نم ىوقأ وهو لجما :ركذلاو .هَدْبَج اذإ هب ْحِرَب لاقيو .هكلس نم هيف فلتي يذلا رفقلا :فاتلا
 .هيف لبإلا كلج يذلا كلبملا اذه لثم يف رفسلا هفن ىلع ركتي :ينيعلا لاق ءيوقلا

 .هتقبطو ءالعلا نب ورم يبأ نعو مهنع ذخأو .بارعألا يقل .ربكألا شفخألا .ديجملا دبع نب ديملا دبع وه ()

 ةاورلا هابنإو 1١ ص ١ ج نانجلا ةأرم :رظنا لوبجم هتافو تقو .ةديبع وبأو سنويو يئاكلاو هيوبيس هنع ذخأو

 ه4 1057 صا ج

 دهأوش نم امهو ٠١١ ٠١5 ص ١ ج ةيرصبلا ةساملا يف ؟ يلهابلا حاير نب ءْرَج نب قيقشل ناتيبلا ()

 ناسللاو 51 ص ١ ج يرجشلا نبا يلامأو .14 ص ١ ج :؟15 ص ١ ج بستحما :رظناو .1656.ص ١ جهيوبيس

 ىعمب انه دابعلا لعج دقو .دبع عمج :دايعلاو .مذلا ىلع اهبصنو ءمضلاب ةباشأ عج طالخألا :تاباشألاو . (نضح)

 نم داوجلا عمج :دايجلاو .ًاضيأ ةليبق ورمعو 185 ص ج سورعلا جات يف ا؟ نيعلا ينب نم نطب :نضحو ءديبعلا

 اهتسيالمو يأ لعفلا ىنعم ىلع المح دايجلا بصن :هيف دهاشلاو .ءيش يف اهوكرو دايجلا نم ايل يأ ءليخلا

 .دايجلا
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 لْعِف رامضاي رداصملاو ءاممألا نم ُبِصَتْنَي ام ُباَب

 اكل كفو ءاشنو ”(كلو ايفم ةكلذو ءاعدلا لع يمي اه كلذ نف
 دا كرو ك6 سلا راغاو هن رهتس ماصم هةيف ةارتغو اعانكو

 .ةَيْيَخ باَحو ارْقَع ُهْرَقَعَو ًاعدَج هْعَدَجو ءأيِغَر ""(هللا) كاَعَرَو ءأيقس
 نأ الو دو اياد : كلونق رداضلا هد فرخ: ترحل .قلا الا مع

 لدشَحو هلل ياك ؛""كتلونفك عفرلا و ويغو الدتع هسزلاو ءايزت هللا ةضزلا
 :فافلا لاف 5 لذلك هلا ستو ةيزاددلا تبق أ "الإ

 لوح "رونا فاول ةيزحت منجل نبا ةوشاونلا بلا وكل
 امهو ءائيرَم ًائينَه ءيشلا لك :ديرت ًائيِرَم ائينَه :ىرجملا اذه يرجي امو

 1 ٠ لاقل لخ نايوصتم ناتنف
 ٌلَمْمَتْسُت 2 ٌرداصم يهو "((هَسْيَوَو) '"ةَبيَوَو) ِهلْيَوَو ءهَحْيَو :كلذ نمو

 )١( «ق» يف صقت .

 . «ر» نم ةدايز (؟)
 .تلق كنأك : رد يف (0

 | . «ق»و هر» يف صقت (8)

 نباو ؟١؟ص ؟ج بضتقملاو 188 ص ١ ج باتكلا :رظنا ءلئاقلا ةلوبهجملا هيوبيس دهاوش نم تيبلا (5)
 قزيرتلا مات يبأ ةسامح حرشو 180 ص ١١ ج صصخلاو ١1١ ص ١ ج رردلاو 154 ص اج عمهلاو ١١ص ١ج شيعي

 ءاودعبيو اونيبيل يأ :ةيتيبل .عمج :بلأ .888 ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو .1071.ص دنزلا طقس حورشو 5372 ص ؟ ج

 .ةراجحلا يهو ةلدنج عمج لدنجلاو ,لئاطب ظحي مل اهب هتجاح نم رفظ نم نأل ةبيخلا نع قيانك :لدنجلاو برتلاو
 .لصألا يف صقن (3)

 :سيو» : (سيو) :ًاضيأ هيفو . «هل ًابجع يأ نمألا اذهل أبيو ءليو لثم ةماك :بيو» (بيو) :ناسللا يف (0)

 يأ هل سيوو .ىنعملا يف ليولا ةلزنمب سيولاو حيولاو هحلمأ ام هسيو :يبصلل كلوقك حالتساو ةفأر عضوم يف ةماك
 . «ليو
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 نم اهّتلصف اذإو ؛لعف راضإب بصنلا الإ اهيف نكي مل اهتْفضَأ اذإف ؛اّلاعفأ

 .هل حيوو ءهل ليو :كلوقك اهعفرو اهبصن زاج ةفاضإلا

 ” لو لجو رع هللا لاش هع اقروا" هنر ذليو تقع نإو

 : ”رعاشلا لاقو «""4َنيَدَكَمْلل دصْوَي َلْيَول :ىلاعت لاقو « «َنيِفَّمْطمْلل

 رضَخلا اهليبارس ْنِم مين ليوف 202 اهون يف ََرْمَح اَمْئَت مؤللا انك
 ليو هل تبث :ىنعملاو «ءادنبالاب عفرلاو «كلذ هللا همزلأ :ريدقتب بصنلاف
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 .حيوو

 ءابجنلاو ءدسألا دسألا :كلوقك ريذحتلاو رمألا 3مم امم كلا ومو

ج تالا نرخ :ريدفت ىلع «قيرطلا قيرطلاو ءافنلا
 ا ناتوقلا هر

 .لعفلا ةلزنمب نيعمالا ُدحَأ راصف .ًاديكأت مالا ركو هقيرطلا

 ليخو ءاسلا لا وحنألا ردبخا :لوقك رزك ل لمعلا تركذ اذإف

 لع ايفا نيركتلا آلا ه1" فيزا نيرطلا لك كف قلو ا ةةيوطلا

 .«ق» يف ةدايز )١(

 .نيففطملا ةروس نم ةيآلا ()

 .نيففطملا ةروس نم ٠١ ةيآلاو ؛تالسرملا ةروس نم 1٠١ ةيألا (0)

 .ريرج وه (؟)

 تاماللاو ١2١ ص ؟ ج بضتقملا :رظناو :بصنلاب ًاليوف :هتياورو 177 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم تيبلاو

 ليبارس اهل - :معألا لاق .داوسلا :انه ةرضخلاو 2015 ص هتاويدو ء١"١ صا ج شيعي نباو 754 ١١١ ص

 ضيبأ ؛بوشلا رهاط نالف :ضرعلا يقتلا مركلا يف نولوقي مهأل ,لشلا قيرط ىلع مهيلع ةيداب مؤللا نم ًادوس

 يف رثكألاو ءملعألا لابق 5 ءأليو» بصن ىلع هيوبيس هنب دهشتسا دقو «صيمقلا وهو لابرس عمج :ليبارسلاو «لابرسلا

 ةأدتبم ابلك فورحلا هذبف» :116 ص١ 2 هيوجلب لاق ءبصنلا ةياور ىلإ يريصلا راشأ دقو «هعفر برعلا مالك

ص يف لاق مث «كّدنع تبث دق ًائيش تأدنيا كنأ :نييف ىنعم لاو ءاهدعب ام اهيلع ينبم
 برعلا ضعب نأ معاو» :177 

 . هل ةليوو هل ًاليو :لوقي
 .لصألا يف صقن (ه)
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 :ريرج لاق ا ءريركتلا نع ىنغَتْسا لعفلا ركُذ اذإف «لعفلا ركذ نم ًاضوع

 دقلا ”كرطضاَث يح ةَرْرَبْرُرْباو هب ٌرانملا ينّْبَي نأ قيرطلا لخ

 .ةّرسم كّرسأو ؛ةمارك كّمركأ يأ 00 00 ةمعن :كلذ نمو

 ؛ليللاو كلهأو ٌٍيشلاو كاَيِإ :كلوق بابلا اذه يف فوطعملا نمو

 توضح /كانيإو هرخلا ند ددجا كانا“: نيدقلاوا:ةظرد ادسوو كنسكو

 ىلإ بصنلا لصو اهتفذح اَّمَلَف ءاضيأ 0 بصن «نم» عضومو ءزذْحاب

 لبق داب كّلهأ :ريدقتب بوصنم "'(كلهأ) « َلْيَللاو كلهأ كلذكو ءاهدعبام
 ءاهدعبام ىلإ بصنلا لصو اهتفذح اذإف 0 بصن «لبق» عضومو «ليللا

 رجلا فرح ريدقت ريغ نم هلبقام ىلع فطعلاب ًابوصنم نوكي نأ زوجيو

 «كلهأ» كلذكو .هيلع افوطعم ّرشلاو ءرمضملا لعفلاب ًابوصنم «كاّيإ» نوكيف
 .مهرد اديزو كبسحو . هيلع فوطعم «ليللا» و ءرمضملا لعفلاب بوصنم

 لاق اك مرد ًاديز يفكيو كيفكي :تلق كنك «كّبسح» ىنعم ىلع فوطعم
 :رعاشلا

 ل ا تاعفلاو كاتدجبل اننعلا ثيضاو ءاكنرلا فلكل

 قا كاَيإو مَن َكاَيِإ :ريدقتلا نأل .ًاعوفرم ًاريض «كاّيإ» يف نأ ملعاو

 )١( ج هيوبيس دهاوش نم وهو ١ ج يرجشلا نبا يلامأ :رظناو 258 ص ١ ج شيعي نباو « 45 ص ١

 ص ٠١ ص ؛ ج ينيعلاو  7١7ص ؟ ج حيرصتلاو ١45 ص + ج يناغألاو 188 ص ؟ ج ينومثألاو  7١(زرب) ناسللاو

 وأ أجل نب رمع مأ :ةزربو .قيرطلا مالعأ يهو ةرانم عمج :رادملا..١11 ص هناويدو ١1 ص ةييرعلا دهاوش مجعمو

 .رعشلا اذه هوجه ريرج ناكو .هتادج ىدحإ

 .«ق» يف صقن (؟)

 ناسللاو ؛5::ص ينغملا :رظناو 5٠ .؛مص ؟ج شيعي نبا دهاوش نم وهو .تيبلا اذه لئاق ىلع رثعأ ل (0)

 بصن :هيف دهاشلاو ««ماقملا لوبل موقلا فالتخا يف الثم اصعلا قاقثشنا برض» ةعامجلا :انه اصعلاو (اصع)

 نأ ينغملا يف ماشه نبا ركذو ءكاحضلا يفكيو .كيفكي :هانعم ناكو .ضوفخلا ريضلا ىلع هلمح عانتمال ؛كاحضلا»

 .ةثالثلا هجوألاب ىوري تيبلا

 ا

 ا / قل



 امسا تفطع اذإف «لعافلا ريض رّيْغملا لعفلا يفف ءريدقتلا نم كلذ هبشأامو

 .هتبصن «كاّيإ» ظفل ىلع
 ءاعوفرم هيلع فطعتو هرتتسملا لعفلا يف عوفرملا ٌريضلا دّكؤت نأ زوجيو

 :ريرج لاق

 "مرجنلا ةلئبق ابرقت نأ حيسملا ةبعو تنأ كاي

 ا مو وارسلت لل اش ووش عيان ودار يوسع
 فطعلا تس كاما لوبان اخ عرفزلا رشلا لك قلسلاب بيلا

 .هيلع
 :لجو زع هللا لاقو «""(كل) اريخ كبسحو ءكل ٌمسوأ كءارو :كلذ نمو

 م
 :ناريدقت «اريخ» و «عسوأ» بصن يفف :4ْمكَل ًاريخ 0 ف

 نكي كءارو نخام »عملا كل خبوأ زكي كءارو-يدقنلا توكح نأ ءانهوحأ

 0 ريع وكت اورفاو هلل اوه ذكي تكا فا كل ًاريخ كّبسحو كل عسوأ

 2 اذه هيلع لدي رضم لعفب نيبوصنم انوكي نأ :يناثلا ريدقتلاو

 مي "وو يب ا انك أ كيل موا اناكبت ةيلطات م :ىنعملاو

 مم منع بلظي هنأ قلق لوألا عكاوق اانا أل ل

 .هللا ءاغ نأ كلذ فرعاف

 هناويدو ١235ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو ١7ص 5ج بضتقملا :رظناو .١15ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو )١(

 .لطخألا عم هليل قدزرفلا بطاخي .لطخألا :حيسملا دبعب ينعيو 0707٠2ص

 نم هل ءاريثك هبيوبيس هنع ىورو «ءبرعلا نم عمت :ةّبض يتب ىوم بيبح نب سنوُي نمحرلا دبع وبأ وه (؟)

 ةنس ىفوتو ءنيعست ةنس دلو .كلذ ريغو «ريبكلا رداونلا باتك» و «تاغللا باتك» و ,«نآأرقلا يناعم باتك» :بتكلا

 ١" ج ءابدألا مجعمو :77"ص نييرصبلا نييوحنلا رابخأو 3ص تسربفلا :رظنا .كلذ ريغ ليقو «ةئامو نينامثو نيتنثا

 .؟:؟ص اج نايعألا تايفوو .16ص

 .١12١ص اج هيوبيس باتك :رظنا ()

 .«ق» يف صقن (4)
 .ءاسنلا ةروس نم 17١ ةيآلا (ه)
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 بجعتلا باب

 نسحأام :كلوق وهو ("'هقاطن نع جرخو هّببس يفخام :بجعتلا ىنعم 59
 : نافع لوك اهو

 لعف «َنَسْحَأد و «ءادتبالاب ٌعوفرم ."'لوصوم ٌريغ ّمسأ هيوبيس دنع اهف

 86 :هريدقتو .«نسحأ» لوعفم «ديز» و ««أم» ىلإ عجري ريض هيفو ءضام

 نكي مل ءأديز َنَمْحْأ ًءيش :انلق ولف ءِنْسَحلا ىلإ هَراَصأو هنْسَح يأ ءًاديز نّسْحأ
 9 دب رتلو يطا كف نحصل ان[ ون يك نيك انيق نآل هان
 هايج اذه نكي 0 ءارع نكحأ ديزي ههلق ول هكا قوت

 :ةقايع هوقلا كنلوون هللا © كلكعأ ءىف وزيد علبا طغأام :كلقاذإو

 :(”دعاشلا لاق ؟ برعلا مالك يف لمعتسم اذه لثمو ءايظع هلعج

 اًماَصع تادّؤيت ,ماضغ 0

 .«ر» يفو لصألا يف صقن )1١(

 ١؟ةص الج شيعي نبأو .156ص ؟مسق اج يفاريسلا حرشو 247 50ص ١ج هيوبيس باتك :رظنا (؟)

 .ة8ص ؟ج ينومشألا ىلع نابصلاو
 هركذام اهدحأ هللا مظعأام :مهلوق ريسفتل هجوأ ةعبرأ يفاريسلا ركذ دقو ,١٠017ص ؛ج بضتقلا :رظنا ()

 كلذ لقت دقو ءزعو لج هللا 2 ءيثلا كلذ نوكي نأ زوجيو :هلوقب ًاضيأ يرهصلا هركذ اهثلاثو ءانهه يرمصلا

 لقت ثيح 51ص ؟ج ينومثألا رظناو .35"ص ؛ج رئاظنلاو هابشألاو ١؟ةهص ؟ج عمبلا يف يطويسلا يريصلا نع

 .يطويسلا نع كلذ

 .؟6ص توريبب ةيلهألا ةعبطملا عبط هناويد رظنا «يناييذلا ةغبانلا وه (4)

 - لاشفلللا نرغلا لافمأو نس مالس وب مساقلا لاشمأ :رظناو اص هج ةنازخلا يف اضرع يدادغبلا هركذ دقو

 ت1 1
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 ءاهريغ نم لقني الو ةيثالثلا لاَعفألا نم لقنُي بجعتلا لعف نأ ملعاو
 الو «نّسح وحن «لُعفد و «ملَع وحن «لعف» و نرد وحن «لعف» هيلدا ةثالث يهو

 َنَسْحَأ امو ءادلاخ َمّلْغَأ امو ءًاديز بّرْضَأام :كلوقك لعافلا لعف نم الإ َلَقْنُي
 م 8

 اي
 نم دودرم وهف «''ليمجلل هالوأ امو «هاردلل هاطعأام :كلوق امأو 7

 «َيِلَو» و ءاطق» لقت مث ءيبَي َيِلَوَو وطَْي اَطَع وهو يثالثلا هلصأ ىلإ يعابرلا
 هيلعو «لّصالا هنال «هرقف» ىلإ دودرم وه ءاديز رقفاام :كلذكو ءبجعتلا ىلإ

 .فيرظ وهف فّرظو «ميرك وهف مّرَك لثم هريقف» ىرج

 هنأو «ُضَعْبُم هنأ :ديرت تنأو "'يَلإ هَنقْمَأ امو «َيَلِإ هَضَعْبَأم :مهلوق امأف

 .لعافلا لعف امههو ««تقّم» و «ضغَب» نم ذوخام هناف «تيقَم

 زمبلاب لْقَتلا نأل لوعفملا لعف نم بجعتلا لعف ذخؤي نأ زجي مل امإو
 بابو ههتْبَهْذو بهذو ءهّنْسَلْجَأو سلج :كلوقك لعافلا لعف يف الإ نؤكيال
 .لعافلا لعف الإ هيف لقنُي الأ بجوف َلَقَن بجعتلا

 نم بجعتلا لعف َتْفَقَتْشا يئالَّثلا نم رثكأ لعف نم بجعتلا تدرأ نإف
 وهو ءرامحاو ٌرمحا هّلعف نآل دج ةرمُح دأب :لوقتف ءهُيَلع ُةتْعقوُأو يقالثلا

 رجا هقول مد دتكأ

 باوج ىضْحَأ امو «دلاخ زافغتسا رثكأ امو ءديز قالطنا عرسأام :لوقتو

 باجر رتعتتاو «واظأ قيس رك
 37ص ااج يناغألاو 754 84ص جو ١؟؟ص ١ج ديرفلا دقعلاو 70ص ؟١ج لاثمألا عمجو 8ص يضلا -ِ

 «يناييذلا ةغبانلل اقيدص ناكو ءرذنملا نب ناععنلا بجاح رببش نب ماصع وه اذه ماصعو .556ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو

 .نامعنلا نم هرذح يذلا وه هنإ :ليقو

 .178ص :ج بضتقملا :رظناو «ليمجاب :«ق» يف )١(

 .يل هتقمأ امو :«ق» يف.()
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 : ثالث وهو دوسي داس هّلعف نأل «"ددوُسلا نم اديز 3و :لوقكو
 يقم :لوقتو هقاّوْساو ةَوْسا هلْمَق نأل نجي م ةاَوّسلا تدَرأ نإف :لوقت
 .لّوحاو َضَيْباَو 7 هّلصأ نأل كَلَوَح َنيْبَأ امو ءهضايب ىَفْصَأ امو «هروع

 ؟ٌديز َروَع :لوقت تناو أو روعا» لضألا نأ ىلع 0 :كل 0 نإف
 لَعْفا» ىلع اهيضام ءيجي نأ ناولألاو ءقلَخلا يف يف درَطا ""(دق) هنأ :باوجلاف
 اهعيمج نم «لعف» ىلع ابلك ءيجت الو «قَراو ءٌدَوَسأو 0 1 :كلوقك
 .ابيف هدارطال «هَلَمْثا» لصألا نأو ءافيفخت اهضعب يف َلِمْمتْسا ٌعْرف هنأ ىلع

 كلوقك «هب لعفأ» هنم ينبت نأ زوجي بجعتلا لف هنم تينبام عيمجو
 ةرأ الإ « ًارَْغ َلَمْجَأ امو ءأديز َنَسَحَأام :هانعمو ءورمعب لمحو هييرب قبح
 نرد يتحم ةفوديو تباع ارشز دخلا ب اضل اذإ هنأ اهتيي قرقلا
 هللا لاق 0 ا
 .«رصبأَو خمنأ» :لجو زع

 ةيزاي :لوقت ءثنؤملا الو عملا الو ةينثتلا يف «هب لف ظفل ٌريغتي الو
 ال كنأل ؛ورمعب نسْحَأ تادنهايو ءرمعب ا ناديزايو يرمعب نِْحَأ
 :لوقت نأ زوجي الو ءهنم ْبّجَعَتْيام ىلع مهتهبن بن امنإو ءائيش اولعفي نأ مهّرمأت
 تم نيو مرتك ال رجم لك دي رنما الويب نيك

 هلام لثم هب لعفأ» "'(ىلع) ىتْبَت '”(ل) ةيعابرلا لاعقألا عيمج كلذكو

 .«زمهي دقو فورعم «ُفَرَشلا :ةَدوُسلاَو..» (دوس) ناسللا يف ١(
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 .«ق» و «ر» ف صقن (؟)

 .ميرم ةروس نم 54 ةيآلا (

 .«ق» يف صقن (؟) )ا

2 00 



 1 ١ قنآو ءهترْمُحب ُددْشَأو «هرافغتساب ْرئْكَأو «هقالطناب غرشأ :لوقت «هلمْفأاس نْيت

 نيبو ةقيقحلا ىلع رمألا هب دارّيام /نيب قرفلل اذه يف ءابلا نم دب الو 11/1
 .بجعتلا هب دارّيام

 هيوم هيعمل لاري" "ايزو يفعل لق وج لرقملا ةرايكلو

 .لّصفلا نع فًعضف ةدحاو ةقيرط ّمزل دقو فرَصتَيال بجعتلا لف نأل

 :كلوقك رجلا فورحو «فرظلاب '”(هيف) لصفلا "هيوبيس ٌريغ زاجأ دقو

 .«ر» يف صقت )١(
 يفاريسلا حرش يف يتألا تدجو ةلأسملا هذه يف هيأر ىلع روثعلل هيوبيس باتك يف ءانعو ثحب لوط دعب ()

 امأف» :١16ص الج شيعي نبا يفو «هنم بّجعتملاو لعفلا نيب لصفلل  هيوبيس يأ  ضرعي ملو» :176ص ؟مسق اج

 نأ الو ءام رخوَتو هللا دبع مدقت نأ زوجي الو :لاقف «مدقتلا عنمب حّرص افإو ؛ءيشب لصفلا يف حرصي ملف هيوبيس

 «لعفلا دعب هنم بّجعتلا ريخأتو لعفلا ءاليإو مالكلا لوأ يفام ميدقت دارأ هنأ ظفللا رهاظف ءهعضوم نع اكيش ليزُت

 يف يرهزألا لاقو ,0“ص ١ج باتكلا يف هصنب دوجوم هيوبيس نع شيعي نبا هلقت امو ؛««فرظلاب لصفلل ضرعتي مو

 .قيلعت نم يتأيام رظناو .«صن كلذ يف هيوبيسل سيلو» :١٠ص ؟ج حيرصتلا

 نأ يريصلا ىح :نيبولشلا يلع وبأ خيشلا لاق» :ب/١؟ ةقرو كلام نبال ةيفاشلا ةيفاكلا حرش يف

 ءروصتلاو روهشملا وهو ءزئاج كلذ نأ باوصلاو ؛هلومعمو بجعتلا لعف نيب فرظلاب لصفلا ّمْنَم هيوبيس بهذم
 .اهفو القن نفلا اذهب ةفرعملا يف يبتنملا وهو يلع وبأ ذاتسألا لاق اذكه

 شفخألاو «ءارفلاو ءيمرجلا بهذف لعفلاب رورجمو فرظلا قلعت نإو...» :415ص برضلا فاشترا يف نايح وبأ لاقو

 ...روصنما حيحصلا وهو «لصفلا زاوج ىلإ نييولشلا يلع ويأ ذاتسألاو ءفورخ نباو «يسرافلاو ينزاملاو ؛هيلوق دحأ يف

 لاقو «هيوبيس ىلإ يرهصلا هبسنو يرشختزلا هراتخاو «عنملا ىلإ نييرصبلا رثكأو دربملاو هيلوق دحأ يف شفخألا بهذو

 «عنملا ىلإ هنع روهشملا يف شفخألا مهنمو نييرصبلا رثكأو دربملا بهذو» :أ/107ص اج ليسا حرت ف” لديفع قبا

 ١1ص اج حيرصتلاو ؟١ص ١ج عمبلاو :504ص ؟ج ةيفاكلا ىلع يضرلا :رظناو «هيوبيس ىلإ يريصلا هبسو

 ؟ج كلام نبا ةيفلأ ىلع ليقع نبا حرشو 060 - 4١؟ص اج شيعي نباو /8 7 /ص ؟ج ينوثألا ىلع نابصلاو

 ؟ج يف هنأ ديب 7/8ص ؛ج بضتقملا يف ةحارص عنملا ىلع وه صن دقو ّعْدما دربملا ىلإ عيملا بن دقو اذه .١١؟ ص

 سيلو «عئاش نآلا لجرلاف ءاذك لعفي نأ لجرلاب حبقأامو .ديز هيلإ ماقأناسنإ نسحأام» :لوقتو» :لاق 1870ص

 .«سانلا مشي نأ لجرلاب حبقأم :وحنك اذك لعفي نأ :كلوق نم بجعتلا انإو .هنم بجعتلا
 .«(ر» يف صقن (8)
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 نسما لبق نبل +" رلانقو ارم ويلا قيحااسو اديو نادلا قوتك

 اهنيب لصفلا زاج دقو ءاهتاوخأو «نإ» وحن لعفلاب ةهبشملا فورحلا نم فعضأب
 .بّجعتلا يف لصفلا زوجي نأ بجيف ءرجلا فورحو فرظلاب هيف تلمعام نيبو

 وهو ندصلا نيدقت ق' لعفلا عم ةيناثلا اف .تيز: ماقام ختخأام :لوقتو

 .ديز مايق َنَسْحَأام :هريدقت بجعتلاب ""بصن عضوم ''(يف)
 ةمات ناآكو ءديز 6 خلاد :هريدقت دير ناكام ةسحأام :كلذكو

 بخ ىلإ باتحتال

 افإو ٌربخ الو مسا اهل سيل ةدئاز ناكف أدُيَ ةيحأ نام :تلق نإف
 ملل ع ووكر فلج

 دي دلو قات هداني لع ابدكتا ةاكاسو انهذزتا ناكاس لوتقتو
 ابيف َفّيَصَتُي نأ زاج اهترثكل «ناك» نأل اَهأَفْدَأ ىَتْمْأام الو ءاهدَرْبأ اةينمأاق
 .اهريغ يف ْرْجَي ملام

 لوسقم ىلإ قدقتيال بجملا لمح نأل ةأرتع ادهز بّرْصأام زوجي الو

 يف لوعفلا مزلت اهأل ؛«ناك» نم بجعتلا لمف ىَنْبُي نأ زوجيال ”كلذكو

 لْثف ّنأب اوجتحاو ...فرظلاب لصفلا زاوج ىلإ هريغو يمرجلاك نورخآ بهذو» :1 ١6ص الج شيعي نبا يف )١(
 زاج اذإو... «فرظلاب «ثإ» يف لصفلا ريِجَت تنأو فورحلا يف «نإب ةجرد نع طحني الف افيعض ناك نإو بجعتلا
 .«فورحلا نع صاقتيال هتأل «فّعض نإو ٌرَوْجَأ لعفلا يف ناك فورحلا يف كلذ

 .«ق» و «ر» يف صقن (5)

 .1؟6؟صااح لوصألاو 380  86١ص ؛ج بضتقملا :رظنا (0)

 .1؟0ص اج لوصألا :رظنا (8)

 .كلذلو :لصألا يف ()
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 :ةلزنب راص ؛كاخأ ًاديز '"توكأام :تْلُق ولف ءكاخأ ٌديز ناك :كلوقك ظفللا

 "5 اَمل زوجنال اذهو 0 58 ةندحأا

 عم ةيفاشلاو ةدلاز لوألا ناك« ةيز نكاد تكا ناكانعت كلف اذان

 ءام» لعْجَت نأ ىلع ًادْيَز بصنت نأ زوجيو ءانُمٌدَقام ىلع ردصللا ليوأت يف ءام»

 ىلع «اديز» بصنَتو « هيلع دوعي اريض «ناك» يف َلَمْجَتو هيذلا ىنعمب ةيناشلا
 ابك دن نأ نك ةدئار قك لوألا نك قت نا ودع لو هداك وويغ

 لمفا لعاالا مقالا يصنللا ىلا يو نال دبل رعاه د ساب لدور اعلا
 : اهيلع ءام» َتْعَقْوَأ دقف ةدئاز ريغ اًبتلعجو «ناك» يف َتْرْمْخَأ اذإف .بجعتلا

 لعف َتَيِلَو اهنأكف ةدئاز اًبتلعج اذإو ءريدقت الو ظفل يف بجعتلا َلعف لت ملف
 اي راسا نكون ستار نو واقر لفك نأ قم م كلذلف ؛بجعتلا

 وكي نأ دوجألاو «جيبق '""اضيأ يذلا ىعم قف ةيناثلا ءام» ّلْكَجَو ههحتق لع

 الام تاوذل ةعوضوم ءام» نأل ءيذلا ىنعمب َلعِجّت نأ حبق افإو هردصملا ىَنْع
 نيشان «كنلوق قتلا حا ملم اذان لسيدي لو هزني

 بق كلذلف ؛ءدْيَر تاذل ايتلعج دقف ءاديو ناكام

 يه يقلا «ناك» نم بجعتلا َلُمِف َّقَْشُي نأ يدنع زوجي الو» :3"هص ١ج لوصألا يف جارسلا نبا لاق ()

 .نامزلا نع ةرابع

 ريغ انّبه «ناك» نوكت نأ زاوج ىلإ بهذي يفاريسلا ناكو» :١15ص ؛/ج شيعي نبا لاق «يفاريسلا وه ()

 هصنب اذهو» دعب هيفو ءيِجاَجْرلا هاكح دقو ««ناك» ٌربخ «اديز نسحأ» و ««ام» نم ريض اهيفو ««أم» ربخ نوكتو «ةدئاز

 .ا3/ص ؟مسق اج يفاريسلا حرش يف

 .حيبق يذلا ىنعم يف ةيناثلا اضيأ ءام» لعجو :«ر» يف (0)

 .186ص ؛ج بضتقملا :رظنا (8)

 .لقعيام :لصألا يف (5)



 نَتْحَأام :ةينثتلا يفو "لوألا لاعإ ىلع ءًاديز هلَمَْأو نَسْحأام :لوقتو
 نولخأو نشل انو كيريرلا ملخأو نتكاام ء('ا عىل يقل و ويتيولا ايلعأو
 .تادنبلا

 لجأو نسحأامو ءاديز لمجأو نسحأام :("'لوقت) يناثلا لامعإ ىلعو
 3 ةيلطقلا كني قت انين 15 «قاعلاب ءادقتما لزألا نم فدع هكايتلا

 لوصف 5 يفك امه لوكنت تامنش لإ ""يكسلا لعق فد اذأو

 :لوقت اك ؟ينّسْحأأم :تلق ًاهفتسم /كسفن ىلإ هتددر نإف ٠ كام

 بوصنملا ريض نأل ها بجعتلا يف بَسُحَأ» نأ ىلع كلدي اذهو ؟يمالغام

 َناَكَل امنا ناك ولو ءيِنَمَرْكأو ءيِنَبَرَم :كلوق نم لاعفألاب لصتي اك ءهب لصتي
 يخأام :كلوقك ينّسْحأام :كلوق يف ماهفتسالا لثم ءاهدحو ءاي لكتملا ٌريض

 .يحاص امو

 دق امم بجعتُي امنإ هنأل ؛بجعتلا يف لبقتسملا لعفلا لمعتْمُي نأ زوجي الو
 .يضاملا نإ 0 مل كلذلف ؛هببس معي لو عقوو تبث

 ؟ج بضتقملا يف لاق ءدربملا هزاجأ دقو «مهضعب هعنمو ءبجعتلا يّلُعف نيب غزانتلا نييوحنلا ضعب زاجأ )١(

 :تْلُق خّمْحَأب هّمْبصن نإف ءلمجأب تّبصن اذإ اديز لمجأو نسحأام :بابلا اذه لئاسم نم ءيش يف لوقتو» :1 86ص
 اج ةيفاكلا ىلع يضرلاو 4١ص ١ج لوصألا :رظناو «هّلَمْجَأو ًاديز نسحأام :ديرت كنأل ؛ًأديز هَلَمْجَأو نَسْحَأام
 .١٠؟ص ة؟ج رئاظنلاو هابشألاو ١8ص

 .نسحأام عمجاو ةينثتلا يفو :«ق» يفو ءلصألا يف صقن (؟)
 .«ق» و «ر» يف صقن (؟)

 .ةرصبتلا نم قبس ايف 1085 ١68 ص :رظنا (5)

 يف يمتنيو رجلا باب نم ًاءزجو هاذّبح» و «سئبو من بابو بجعتلا قاب قرغتسي «ر» يف طقس انه (0)
 .هللا ءاش نإ هعضوم يف ةخسنلا نم دوجوملا ةيادب ىلع هبنأسو :55؟ص

 بجعتلا يف «ْلَمْفُأ نأ ىلإ اوبهذف نييفوكلا ةيقب امأ «نييفوكلا نم يئاسكلاو نييرصبلا بهذم اذه (3)
 .158 ١١ص فاصنإلا :رظنا .مسأ

 .يضاملا ظفل الإ :«ق» يف 9

 توا

 [ب /5]



 سيلام نّبَصَت هنأل ؛فّرصَتَي مل افإو «فّرصَتَيال هنأل ؛ردصم هل لمعتسي الو

 لقت اماف ««أدج ٌديز َنُسَح» وهو «بجعتلا نود ٌربخلا هّلضَأ ذإ ءلصألا يف هل

 .فّرَصُي لو ادحاو اظفل مِزْلأ بجعتلا ىلإ "(ضحلا) ربخلا نع

 :لوقتف مسالا هبشأ فرصتلا نم َعِنُم اَّمَل ةنأل ءبجعتلا لف رفصُيو
 :'"رعاشلا لاق ءًأرْمَع حليم امو ءاديز نسْيَح أم

 نقلا ناكل نت "اق دعب اكل وشنان ف نك اقانك
 لع وم رع نألو : حته نبق" ؛ مسأ هنفأ لع ليلا ربع 10

 .«(ق» يف ةدايز 00(

 .يفقتنملا لماك ىعدي رعاش ىلإو «ةزع ريثُك ىلإ بسُتو ء8؟ص هناويد ليذ رظنا .يجرعلا وه (؟)

 داكسلا ف ةياور يهو نكئايلؤه نم :«ق» يق ةقفإ

 ١ج شيعي نباو ١١ص فاصنإلا :رظناو 2370 ,158 ١3ص ؟ج هيلامأ يف يرجشلا نبا دهاوش نم وهو

 ينغملاو 88ص ةيفاشلا دهاوش حرشو :460ص ؛جو ؛ةهص اج ةنازخلاو ,2155ص ا/مجو 0١١ص هجو ١؟4؛ص ”جو ١3ص

 ؟جو :50 ؛(؟ ص ١ج رردلاو 15١ :.١50ص ؟جو /ص اج عمبلاو ؛"5ص ١ج ىنيعلاو 55ص هدهاوش حرشو 2187ص

 ىلإ تيبلا اذه بسن دقو .75١ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو (ندش) ناسللاو 79 ص ؟ج ينومثألاو 719 1١5 ص

 قلع اهف ..يودب رعش اذه لماكلو» :رصقلا ةيمد نم 76ص اج هتمجرت ىفف ءىقتنملا وأ ّئفقتنملا لماك ىعدي رعاش

 :اهلوأ ةديصق نم هلوق هتافرتم نم يظفحب

 رتولا نم نحل امصقر يبئلاساب رْيَّتلا ةنانتإ ْمأ حلاة نان

 رمسلاو لاس لضلا نكئاس يلؤ ه نم انستا ننس اهبالزتع جليم فانجج

 ةردبلا نم ليل ما نكتم يال يمل ان قلق عانتلا تاي طاب ة ام

 باب نم يبظلا ندش :مهلوق نم هلصأ :نَدَشو «ءءاسنلا ناسح هب برعلا هبشيو «ةيبظلا دلو وهو «لازغ عمج :نالزغلا

 رجش ه:رُمّسلاو ةلاض :هتدحاو يرَبلا ردّسلا :لاضلاو ءسايق ريغ ىلع ءالؤه ريغصت :ءايلؤهو :عرعرتو يوق اذإ دعق

 .ةرْمَت هتدحاو «حلطلا

2 



 ىلإ اولصي ملو «”سنجلا اوُرْفَصَي نأ اودارأ مهنأ لعفلا اذه ريغصت هجوو
 نوديري مهو هورغصف.ردصللا ىلع لدي لعفلاو «"سنجلا مما وه يذلا ردصملا
 تاو لع لكان ”هريغصت يف سيلف اذكه اذه ناك اذإو ءردصملا ٌريغصت

 :لاعت هللا ءاك نإ هفرعاف

 :نيسلا :«ق» يف )0

 157 ل11 ل59 058 ,3737/ص فاصنإلا :رظنا (0)
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 «سئب»و «معن» بايب

 افرعم اينما ناك اق: ةماش ناجألا قالا هذيل "كلك [يقنو

 منو هثيز لجرلا مكن :كلوقك هابصن ةركت اهنم ناك امو «هاعفر ماللاو فلألاب
 كدأل :ةضلا هب ةيرأ اننإو هدفي جاو لحرلاب فازت ىابلو هللا ذيع الجر
 نش كلو مس سارت هلك يفطا ةفسم قالا سيلا لوقا ف دورت

 فدلا هدلا عيج هل لفكت نأ فدرأ ةةيز اهناس شو :كقألغ لحرلا

 دلل هين لقال نسل زق امتد نا ووسال كلوزر هك يللا ةقكعتم

 .ًماعلا ٌمذلاو ماعلا

 نونلا ترسُك مث «لبَج» و «ملغ» لثم «سِئب» و معَن» اهيف لصألا ناكو
 نيتيلاوتم نيترسكب «سئي» و «معن» :اراصف ةزمبلاو نيعلا ةرسكل ًاعابتإ ًءابلاو
 المْمّتسا دقو «سّنب» و «ممن» راصف ءافيفخت اًنَكَْأ مث "«لطإ» و «ليإ» لثم
 ملا وا اونا ل عاقلا لاقو هامألا لع

 :رظنا .نآدتبم نامثا امنأ ىلإ نييفوكلا يقاب بهذو «نييفوكلا نم يئاسكلاو نييرصبلا بهذم اذه ()

 1718 - ١١/ص الج شيعي نبأو 2077 ؟/ص فاصنإلا

 .ةرصاخلا :لطإلا (0)

 .80ص هناويد :رظنا .دبعلا نب ةفرط وه (؟)

 .يفاريسلا ديعس وبأ هدشنأ خسنلا يقاب يف (4)

 .37ص ١ مسق ؟ج يفاريسلا حرش :رظنا (5)

 «نييرصبلا وحنب سانلا ملعأ نم ناك ءدادغبب ءاضقلا يلو هديعس وبأ نايزرملا نب هللا دبع نب نسحلا وه (3)

 / يذلا «هيوبيس حرش» باتك فيناصتلا نم هل «ةغللا ديرد نب ركب يبأ ىلعو ءنآرقلا دهاجم نب ركب يبأ ىلع أرق

 تدع دقو «نيعبسو ىدحإ ةنس :ليقو «نيتسو نامث ةنس يفوت «نييرصبلا نييوحنلا رابخأ» باتكو ءهلثمب هيلإ قبسي

 .ةساردلا منق يف تنيب ا؟ ًاريثك هيوبيس باتكل هحرش ىلع
 56ص ١١ج ةيابنلا ةياغو 50ص ١ج نايعألا تايفوو .14/ص هج ءابدألا مجعمو 255؟ص تسربفلا :رظنا

 .؟42ص الج دادغب خيراتو ١257ص ةيغبلاو 7١4 - 7377ص اج ةاورلا هابنإو
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 رص ملا فانمأااف ىلع نبق يتبل ءا د
 د د قف نوفاتسسلا مين اّلعات ٌمدق تلقآام

 ًامالغ مثنو هديز ًالجر معن :تلق اذإ اهيف ٌريْخَت كنأ :نالثف امنأ ىلع ليلدلاو

 .لعفلا يف الإ نورمخُي الو ؛كمالغ

 تّسكيو هدشه ةيراجلا تبعت :كلوق يف ثينأتلا "”ءاتابقحلت كلذكو
 قاس

 .تْنَوَمال تّلعُج اذإ لاعفألا رئاس قحلت 5 «كتيراج ةيراجلا

 «مذلاو /حدملا قعم ىلإ رّبخلا .نم ًالقث أهل ؛«سشب» و «معنا» فرصتت آلو

 :ةفرفتلا  (ىمز اقنخ لبفآلا و ناوزلا نيل انذاك كلف

 ؛هلعفب لعافلا ع | معنب ٌعفترم ثيز لجرلا َمُكَن ذ :كلوق يف لجرلاو

 ربخ ٌديز نآك - ل ؛هربخ هيف تماع امو َمُك معنو «ءادتبالاب عوفرم ديزو

 ؛لوعفملاب قم «معن» دعي ةنوضتلا ةركنلاو ديز ََوَه :هريدقت فوذدح ءادتبا

 .هدعب ام بصْنَي نأ بجو هلعافب لَغَّتْشا اذإ لعفلاو «لعاف ٌريض هيعن» يف نأل

 م 5

 ؟ج بضتقلا :رظناو ءرطشلا يحلا يف نوعاسلا معن :ةياورب ؛: 8ص ١ج هيوبيس دهاوش نم وهو )١(

 شيعي نباو ١؟؟ص فاصنإلاو ههص ؟ج يرجشلا نبا يلامأو ؟68!ص ١ج بستحماو 7؟؟8ص ؟ج صئاصخلاو :١15ص

 23؟6ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو (معن) ناسللاو ١١٠ص ؟ج رردلاو 6ص ؟ج عمبلاو ١٠ص ةج ةنازخلاو 77١2/ص الج

 :اذكه ناويدلا ةياورو

 سلا كلو يح حجج تناول منإ امش ق ْنمّنلاو يتلا اخ
 .ثينأتلا ءاه :لصألا يف (؟)

 .لصألا يف صقن (9)

 بهذم اذه ءمدقت اذإ هلاحك هنع ربخ هلبق ةلجلاو ءأدتبم ديزف ؟15ص برضلا فاشتوه يف نايح وبأ لاق (5)

 يمرج ا مهنم ةعامج هب لاقو هبوبيس ىلإ اذه بسنو دير وه :هريدقت فوذح أدتبم ربخ :ليقو «شفخألاو ةهيوبيس

 ليبستلا حرش يف ليقع نبا كلذ ركذو «ءيريصلاو ينج نباو يسرافلاو يفاريسلاو ءجاّرسلا نباو جاجزلاو دربملاو

 .نيبجولا انه يِرمّيّصلا زاجأ دقو :١4ص ؟ج رظنا ءينومشألا ًاضيأ كلذ ركذو ءب//٠ ٌّمر هج

 ب 516
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 اعلا أ هيلع وف هليوم قي اقلا 0 زو الو

 يفرلا ّنأل) 10 هيوبيس دنع زجُي مل انإو «تيز ًالجر لجرلا معن :كلوقك

 الا ا لو ينغي امههدحأو سنجلا ىلع نال ًاعيمج وعلل

 .ديكوتلا ىلع ِهزيِجُي

 الو الاَجَر مثن نوديزلاو هنيلَجَر ٍمُْتِن ناديزلاو الجر من ٌديز :لوقتو
 :افزمتم نق لف هنأل ؛أوّمعن الو اًمعن :لوقت نأ ذو

 تناك امل كنه نأل ؛لجترلا ءاق دير هزوغ الو لحرلا و قوق

 يف حودمم ديز :هانعم نآل ؛ًادتبلا ىلإ دئاع هيف ام ةلزنم راص سنجلا 000

 '”رثكأ هيف ردقي ال لجرلا ماق :كلوقو «لاجرلا
 كلذكو «فلآلا هيف ام ةلزنمب ماللاو فلألا هيفام ىلإ فاضملا نأ ملعاو

 يف اَنَلِمَع اك ءاهيف «سئب» و «مثن» لمعتف «ةركنلا ةلزنمب ةركنلا ىلإ فاضملا

 وذ لاق ءكّبحاص لجر مالغ سئيو ورع موقلا 0 معن :لوقتف «لوالا

 :ةّمّرلا

 هقلتلا نأ تمعن رؤزلا ماعد ةَرفْجُم ء همست تو يا
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 ع 5١0١, - ١5ص اج باتكلا :رظنا ()

 .15؟ ص الج يف هيوبيس بهذم شيعي نبأ حرش دقو اذه

 .قباسلا عضوملا يف شيعي نباو ١٠٠ص ١ج بضتقملا :رظنا (5)

 ًاضيأو» :كلذ بقع شيعي نبا لاق مث هيوبيس بهذمل حرش وهو قباسلا عضوملا يف شيعي نبا كلذ ركذ ()

 كلذ دعب ةركنلا تْيَضْن اذإو «لعاف هّنَأب سنجلا منا تعفر كنأ كلذو ؛نالعاف هل دحاولا لعفلا نأ مقؤأ اير كلذ نإف

 .«كلذك الإ يتأت ال ةبوصنملا ةركنلا نأل ؛لعاف ٌريض هيف لعفلا نأب تْنْآ

 هظفل نم رثكأ هيف ردقي ال لجرلا ماق :كلذك سيلو :لصألا يف (6)

 ناللاو 215ص ةج ةنازخلاو .اهص ١ج برقملا :رظناو 15١. ص الج شيعي نبا دهاوش نم وهو 0

 «قنعلا ةليوطلا :لطُيَعلاو ,ةقانلا اهب دارأو ؛ةميركلا :ةرحلا .175ص هناويدو ١١ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو (معن)

 - بنجلا ةيظعلا :ةرفْجْلاو ؛مظع ابيف اذه نإ يأ ,ربظلا ىلإ لهاكلا نيب ام :نيتحتفب حَّبَتلاو :ةمخض :ءاّجبتو
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 اذه زوجيف «تنأ ًاخأ ورْمَعل سكبو ؛ديز ابغار كييف معن :لوقتو
 .4ألَدَب "'نيملاظلل سيب :ىلاعت هللا لاق «”عامجإي

 ' «بعغارلا» ةلص نم «كيف» تلعجو ءديز بغارلا كيف معن :تلق نإف

 ةلص ريغ انييبت «كيف» تلعج نإو «لوصوملا ىلع مدقتت ال ةلصلا نآل ا
 لاق اك ةيغرلا عضوم نّيبتل «كيف» :تلق مث «بغارلا معن :تدرأ كنأل ؛ناج

 نيدهازلا نم اوناكو :ليق ول هنأل ؛74َنيدهازلا نم هيف اوُناكو» :لجو زع هلل
 .0 83 .نيدهازلا ةلص يف تيسيلو «نايبلل هيفب ءىجف ؟اذ ف مَلْعُي ل

 ماللاو فلألا هيلع لخْدَيو ءسنجلا ةلزنمب َلَعْجُي '"(دق) علا ممالا نأ ملعاو

 ,كديز َدْيَرلا معن :لوقتف ءرخآلا لثم "'(مبنم) دحاو لك مسا « ةعامج رّدق اذإ
 كذبت كرف نيوبملا ف وفم علق كنك

 اهفصو ءكلذك ةرفْجُم ةقانو «مْرلا ةضيرع تناك اذإ ةرفّجُم سرف :لاقي ءطسوولا :مضلاب رفْجلاو ءفوجلا ةعساولا -

 ىلع دهاش وهو ءردصلا ىلعأ :يازلا حتفب رْوّزلاو «مئاوقلا :متاعدلاو .رْوّزلا ماعدب كلذ نع ىنَكو «مثوقلا ةيظع اهنأب
 .ًاركذم لعافلا ناك نإو انوه صوصخلا نْؤَكل «مُمن» ثنَوَت هنأ

 «برقملا ىلع هدقت يف جاحلا نبا لاقو» :1:ص برضلا فاشترا يف نايح وبأ لاق رظن عامجإلا اذه يف )١(

 مثن امأو ءرظن هيفو «جارسلا نبا لاق ءعامجإب زئاجف ديز ًابغار كيف معن :وحن زييقلا ىلع همدقت امأ :يريصلا لاق
 !ك :ديز ًاليفك كلب معن :لوقتو» 14١: - 15:ص اج لوصألا يف جارسلا نبا لاق دقو «نوجي الف ديز الكآ كّماعط
 ..برعلا مالك نم اعومسم هفرعأ الو ءثيز بغارلا كيف معن يئاسكلا ُزيِجيو هللدب َنيِملاَّظلل َسْنب» :ىلاعت هللا لاق

 .«ديز الكآ كماعط معن :يدنع زوجي الو

 قيرط نم ورمع ىبأو هيقيرط نم شرو ةءارق «سكب» يف ءاي ةزمهلا لادبإو .فهكلا ةروس نم 5٠ ةيآلا (1)
 اج رشنلاو 2٠١  ١٠؟ص ينال ا زاربإو 76 - ؟0 ريسيتلا :رظنا ِنَفْمَج يبأ ةءارق اضيأ يهو ءيبوسلا

 .37 ص فاحتإلاو 155 - ١5ص

 .١2١ص اج لوصألا :رظنا (0)

 .فسوي ةروس نم ٠١ ةيآلا ()

 :رظنا ءابفلأ فذح بجو ٌراج اهيلع لخد اذإ ةيماهفتسالا «ام» نأ حيحصلاو ءاذايف :«ق» يفو لصألا يف (5)
 5٠٠١0.  ؟ةكص بيبللا ىنغم

 .«(ق» يف صقن (9)

 داالال
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 لك "(مدا) ةَمْأ نم هلعجتف ههفّسوُي '"نْب َجاَجَح جاَجحلا سن :َلوُقَتو
 .جاَجَح مهنم دحاو

 الو ىّرع بحاصلاو لجرلا سئبو :ءكوخأ ًابحاصو الجر معن :لوقتو

 هيلع ْفَطْعُي بوصنم !") مدقتي ْمَل هنأل ؛وُررع "ًابحاصو ّلجرلا معن زوجي
 فطعي ٌعوفرم (”مدقتي مل هنأل ؛كوخأ ّلجرلاو ًابحاص معن :زوجي ال كلذكو

 ىلع فطعي الو «لوبجم ٌرضم هنأل «(معن 'يف) رمضملا ىلع فطعي الو ءهيلع
 .لوبجملا

 الجر معنو «تنأ فيرظلا لجرلا معن :لوقتف سنجلا فصت نأ زوجيو
 م" عاشلا لاق 5 «كوخأ القاع

 دقوملا ناك تازخملا مقل اورذخ قادادإا كلا نزلا ىلا

 مثالا ىرْجَم يرجي هنأل ؛ َماهإلا هيف ٌدصقلا ناك نإو كلذ زاج امنإو

 م هتنأ َنييَرْلا نايتفلا يف حوُدْمَم :ريدقتلا نوكيف «سنجلاك َلِعِج اذإ ملعلا

 موق ىلع هرْضقَي '"'(ملعْلا مسالا نأل :تنأ نيديزلا ف وتم كلا يدع ناك

 .موق نود موق ىلع هرْصَقَت ةفصلا كلذكو «موق نود

 )١( اج لوصألا :رظنا ص"5؟١6.

 . «ق» يف صقن (0)

 .قباسلا عضوملا .لوصألا :رظنأ (9)

 .«ق» يف صقن (؛-5)

 ه/8ص ينغملا :رظناو ,18"ص ١ج لوصألا يف جارسلا نبا دهاوش نم تيبلاو .ىماس يأ نب ريهز وه (5)

 5١ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 20ص ؟ج ينوثألاو 17 ؟ص ةج ةنازخلاو :؟١ص ؛ج ينّيعلاو ١05 ص هدهاوش حرشو

 نبالو هل ًاحدام ريهز ناكو رم نب ةثراح يبأ نب نانس دادجأ نم وهو ةرم ىلإ بوسنملا :ّيَرْلا .5/0ص هناويدو

 «ىدل» و .هدعب ام هرسقي فوذحم لعفل لعاف «مهدو «ةيفرظ اذاو ؛حدملاب صوصخلا وه تأ هِيْرْلا نانس نب مرق

 ءابرغلا اهب لْدَيل رانلا دقوي يذلا وه :دقوملاو «فويضلا اهيف لزغي يتلا تويبلا :تارجحلاب دارملاو اورضحب قلعتم فرظ

 .ةافعلاو
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 م ام ايلي نأ زاجو ءاَهَلع لطب «سئب» و «معن» ىلع ءام» تلخدأ اذإف
 زع هللا لاق ءتعّنَص ام سئبو «تنأ اَم مكن :لوقت «ءام» لوخد لبق اهيلَي نكي

 لوقا ان لعاقالا لهو رورو متاوب "يق هيو هجن
 نام لإ كاع نإ كلذ رعاك هينم ننكالو ثلا عب

 فيكلا ةيآ نم ابيرق هتركذ اف ءامسكب» يف ةزمهلا فيفخت ةءارق جيرخت رظناو .ةرقبلا ةروس نم 6 ةيآلا ' )١(

 .١١1ص ةعبسلا :ًاضيأ رظناو :”9/ص
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 اذبح ْباَب
 ا ةركنلا بصن : يف كو (معن» ىرحَم يرجت هاَذّبَح» نأ ما

 م

 نابوصنم ةيراعف الجرف «كتيراج ةيراخ اذبخو»ةيز'الخأ ذك أوقتف

 مهبُم مسأ هاذ» و لعف «بَح» نأل ؛"'(هب) لوعفملاب هيبشتلا ىلع وأ نييتتلا ىلع

 بَح» نأل ؛ديز ًالجر مْعَن :تلق اذإ مثن» يف رضملا ةلزنب '«بَح» عم لج
 .«سنب» و «مُعن» مزلي اك ٌريسفتلا همزلي سيلو «دحاو مسأ ةلزنمب مهبملا عم

 نسما هك تندم." (مق] هاذه نأل ةننع اديحو دلل هني ادت لوقو

 :هجْوَأ ةثالث ىلع هاَدّيَح» دعب ءاممألا ُمُفَرو

 .ةريخ ملعلا ممالاو ءءادتبالاب ًاعْفَر هاَدّيح» نوكي نأ :اهدحأ

 .ديز حودمملا :ريدقتلاو ,مدقم ٌربخ اذّبَحو «ءادتبالاب ًاعوفرم نوكي نأ :يناثلاو

 ةزيدفت هشتاق اامركذ 5 فوذخ ءانترا ريح ةيزف نوكر نأ: !تلاغلاو

 .ديز وه

 .«ق» يف صقن )١(

 .1408١ص الج بضتقملاو ,205ص اج هيوبيس باتك :رظنا (0)

 .«ق» يف ةدايز (0

 يف يطويسلا اضيأ كلذ ركذو ءيرهصلا رايتخا وه كلذ نأ ؟7١ص برضلا فاشترا يف نايح وبأ ركذ (4)

 .دهلص ؟١ج عمبلا

 لازأ «اذ» عم «هبح»بيكرت نأ جارسلا نباو دربملا دنعو» 508-704 ص ؟ج ةيفاكلا حرش يف يضرلا لاقو

 لازأ بيكرتلا لب :مهّضعب لاقو تيز بوبحما يأ «هربخ صوصخلاو أدتبم :اذبحف «ىوقأ مسالا نأل ؛ءبحم ةّيلعف

 ..هلعاق صوصخلاو «لعف :اذبحف ؛لعفلا فورح ضعبك لعافلا راصو ءهل ةبلغلاف مدقملا وه لعفلا نأل «اذ» ةيمسا

 كانه موق هلاق اك ربظي ال أدتبم ربخ وأ ءأدتبم امإ «معن» صوصخم بارعإك هنإ :ءاذبح» يف لاقي نأ ىَلْوألاو

 - ءاذل نايب فطع (اذبح) دعب صوصخلا :مبضعب لاقو اذبح ىلع مدقي الو صوصخلا اذه يف خساونلا لمعت ال نكل
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 اهمزليو ءاهدحو «بَح» لاعتساو ««اَذّبَح» نم هاذ» طاقسإ زوجيو

 ىلع َبّبَح :لصألاو «ديز الجر ّبَح :لوقتف «سئب» و «مُعن» مزل ؟ ريسفتلا
 كرتي نم مهنمو «ةيناثلا يف مَعْدَتَو ىلوألا ًءابلا نكست مث مُرَك :كلوقك «لْمَف
 ءاحلا ىلإ ءابلا ةضض لّقني نم مهنمو ؛ماغدإلا لبق اهلاح ىلع ءاحلا ةكرح

 :لطخألا لاق ةئز ذلك بح «لوقف

 "لّتقُت نيح ةّلوتقم اَبب ابو اهجازيب منع اهولتقا تلق
 .لصألا ىلع اهحتفو «ةكرحلا لقت ريدقت ىلع ءاحلا مضب دّشنُي

 مُوَلو ٌديز الجر رك :لوقت ءدرَطَيو بابلا اذه يف رقسي «لّعف» بابو

 :لجو زع هللا لاق 5 أهْجو َنّمَحو 00 أرما مرعي قرمع ًامالغ

 ىلع ٌريض لامقألا هذه "(عيمج) يفو ,«ميِهاوفَأ ' 'نم جُّرْخَت ةَملك تربَك»
 .هللا ءاش نإ كلذ كَ , «سشي» و «مُثن» يف انركذ اك ريسفتلا ةطيرش

 لاقو ءكلذ نم عنمي خساونلا لوخد نأ الإ «سئي» و «معن» صوصخم يف كلذ لثم ءاعدا زوجي نأ يغبني ناكو <
 ليمْدبو ,قلؤحك هذبحت ال وحن لعف هنم قتشا دقو ««بح» لعاف صوصخلاو ءتعنص اذام :يف !؟ ةدئاز ءاذ» :َيعبْرلا
 '.«اهوحجنو

 :رظناو ء7١1/ص ا١ج لوصألا يف جارسلا نبا دهاوش نم وه )١(

 ةج ينيعلاو 77ص ؛ج ةنازخلاو ١؟ص ةيفاشلا دهاوش حرشو 2079ص ا/ج شيعي نباو .8١٠ص ةيبرعلا رارسأ
 .15507/ص اج هناويدو 2778ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو ؛56ص

 .فبكلا ةروس نم © ةيآلا (1)

 ء«ق» يق ةدايز )0
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 ٌرجلا ُباَب
 .فورحو «فورظو «ءامسأب ءءايشأ ةثالثب مالكلا يف نوكي رجلا

 لوألا ةقاضإي ٌرورجم يناَثلاف مسا ىلإ فيِضُأ مسا لكو ءىصْخُت ال :ءامسألاف

 .كلذ هبشأ امو هللا دبع بحاصو رمح رادو ءديز مالغ :كلوقك هّيِلِإ

 هطَسو و طل و «لّثَم» و «لّثم» وحن ةفاضإلا هيلع بلغت ام هنمو

 «ضعب» و لك و ""ىحن) و نْيَغم و «نيدخ» و «ندخ»و «هيبش» و «هبش» و

 اكيعا انفو داما طفت تاذوو فدو قد و ف افت#و «ناحبتم 3 0 / ؟ة]

 رْيغو «موقلا لكو ءدْنه يدخو ورمح هبشو ءديز لثم :وحن ةفاضإلاب ةَنَبَغُم ةَنِمَصَم

 .نُسُح تاذو «لام وذو «سانلا ئأو هكيخأ

 «ندّل» و هاَجّت» و «لفسأ» و «ءاوّس» و «ىوس» و ««َنْيي» وحن :فرظلاو
 تفنن« لسق»و «ءاذح»و «ءازإ»و هةّلاَبْ»و الخدو هاَدَّعهو «دنع» و

 ماَمْأَن و مادق» و «فلخ» و '"(نيمسا اهلعج نيف) «ْنَع و «ىَلَعد و ''(عم) و

 ءازإو ورم قيد ةيز كلوقك كلذ ةتفأ أمو «قؤف» و «تخت» و «ءاَرَو» و

 ٍورْمَع لْبَقو «كيبأ "(ىوس) و ديز ىّوس موَقلا ينءاجو ءركب َءاَذحو ءدلاخ

 رورجم يناثلاف ءيش ىلإ ًائيش ابنم تْفضأ اذإ فورظلا عينج كلذكو رَمُع َدْمَبو
 ارك اع

 رخآلاو ءفرح ريغو ًافرح َلمعَتْسُي امهدحأ :نيمسق مسقنتف ٌفورحلا اَمأو

 .ريغ ال افرح نوكي

 .لصألا يف صقت (0)
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 فاك» و «ْنَع» و «ىَلَعه وحنف فرح ريغو افرح لمعتسي ام امأف
 .قرشأ ف انمار لاح ف ورح نوكت هذبف كم دنس و «هيبشتلا

 'ةككلا وذ لاق

 كلاش نع نم مجّنلا ىَوْبَمَوأ نيم اك دنقرفلا َءْوُض يلعْجا تلقف
 مثالا ىلع الإ لخدت ال نِمو ءامسا اهلعج هنأل ؛ْنَع» ىَلَع «نم» لخدأف
 ني

 اققردف وشن نسنلا جاع ثأر ادعي لطلا طفت هيلع قم تدع

 :سيقلا ٌوُرْما لاقو ءامما اهلعج هنأل 1 ىَلَع «ثنم» لخدأف

 "'يقّترتو ًاروط ٌنْيعلا هيف ُبّوَصَ انَطْسَو بَنْجُي ءاملا نباكب
 لاقو ءءاملا نْبا لثمب :لاق هنأك ؛مسا اهنأل ؛هيبشتلا فاك ىلع ءابلا ا

 :ىتفالا

 :ناويدلا ةياور )١(

 كلف نع نم رشنلا ىوبمو اسي ابلك دقآرفلا ءوض يلعجا تلقو
 لوصألا يف جارسلا نيا دهاوش نم تُيبلاو رئامطلا رسنلاب هيبشتلا ىلع نافورعم ءامسلا يف نابكوك ناَرْسْنلاو

 ملو 207875ص هناويدو 25ص دنزلا طقس حرشو ؛«ص +ج شيعي نباو ؟9غص ةيبرعلا رارسأ :رظناو 2072”"ص اج

 ُهَدّْنَع وهو ,558ص يف ركذ اك شيعي نبا نم الإ ةيبرعلا دهاوش مجعم بحاص هجّرخي لو ءالؤه نم دحأ هبسني

 .ادقرف اهنم ءزج لك اولعج مهنأك دقارف اهيف اولاق دقو ءنابّرغي ال ءامسلا يف ناجن نادقرفلا «لوهجم

 .ةيرثطلا نب ديزي وه ()

 ءالص لماكلا :رظناو ١5ص ؟ج بضتقملا يف دربما دهاوش نم وهو ,17ص ديز يبأ رداون يف تيبلاو

 .١52ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 78ص هج شيعي نباو «556ص ةيبرعلا رارسأو «555ص ؟ج يرجشلا نبا يلامأو

 .ىدّنللا وأ ,فيفخلا رطملا :لطلاو «عولطلا يف أدبت نيح اهصرق نم ةيحان وهو .اهيرق :سمشلا بجاح

 دهاوش مجعمو 7١ص رئارضلا :رظناو ؟81 55ص ؟ج هيلامأ يف يرجشلا نبا دهاوش نم وهو (5)

 رظنت يأ :يقترتو اروط نيعلا هيف بوصت .اسرف فصي ءاننيب :انطسو ءرئاط :ءاملا نبا .6١1ص هناويدو ؟4؟ص ةيبرعلا

 .هب اهاجعإ نم هلفسأو هالعأ ىلإ نيعلا
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 لّثفلاو "تيزلاهيفْبهَذيِنْمّطلاك ٍططش يود ىَبْنَي نلو نوبت
 .نعطلا لثم :لاق هنأك

 اذإف ؛نيفرحو "'نيمسا نانوكي ""(و) دحاو ىنعمب اهف ُفْنُم» و هُنُم» امأو

 .نيعسأ اناك اهب عفر نإو «نافرح امها رح

 ف «ني» ةلزنمب نامزلا ف هنأل ؛ًاضفاخ افرح نوكت نأ ذْنُم» ىلع بلاغلاو

 ,مويلا َدْنُمو «ةليّلا ٍذنَمو ةنيربش دنمو «قيفوي دنم ةنيآر ام لوقت قاكلا

 نأ ةتقح قليطاو نم فوذحم هنأل ؛امما نوكي نأ هلم ىلع باغلاو

 اق فانك لم انفو كونو هجر اذإف ؛ابنكقو اهفرصتل ؛ءامسألا نم نوكي

 اه ةكادعزا ذو عملا موي مو ٠ ةناموي د و ةيالوتلالب ؛اهدعب 7 خنق
 سا هع

 نآل انا ةلحلااذإ لعفلا لع 0 .تيز َمدَق ٍ 20001

 نيِقِداَّصلا ُعَقْنَي ُمْوَي اذهل :لجو زع هلوقك لامُيألا لإ فاضت فراظلا

 لخدي م افرح هّتلعج اذإف ءديز دق كمن" (ةعبأر اق لجون 4 ذم

"07 

 )١( يدضعلا حاضيإلا :رظناو :؛؛ص لماكلاو ء؛ص ”ج بضتقملا يف دربملا دهاوش نم وهو ج١ ص3١"

 "ص ؟ج ةنازخلاو ؛؛52ص هج شيعي نباو 181 2555ص ؟ج يرجشلا نبا يلامأو دهص ؟ج ضئاسللاو

 .؟8ص هناويدو ١١ص ؟ج حيرصتلا ىلع سي ةيشاحو 56ص ؟ج رردلاو 1 ؟ج عمبلأو ١1ص اج ييعلاو
277 

 يف هقلعتمو لعفلا نيب ةضرتعم ةلمجج ططش يوذ ىبني نلو :هلوقو «نوُرِجَرْنت ىنعع نوهتنتو يراكنا ماهفتسا :نوهتنتأ

 ةليتف اهب ينعي ةليتق عمج لُقلاو ءسنجلل هيف ماللا نأل ؛نعطلل ةفص بهذي :ةلمجو ,روجلا :ططشلا .دهاشلل لات تيب

 .ةحارجلا
 ش

 .لصألا يف صفت (0)

 ,558- 50ص بيبللا ىنغم :رظنا (0

 .ةدئاملا ةروس نم 116 ةيآلا ()
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 :كلوق يف ةدئازلا ءابلاف :بابلا اذه يف افرح الإ لمعتسي ال ام فاو

 برد و «يف» و «ىلإ» و «نم» و «لام ديزل '"(كلوق) يف ةدئازلا ماللاو ؛ديزب
 .ىلاعت هللا ءاش نإ اهاب يف اهركذنسو «ةياغ تناك اذإ «ىتَح»و

 .ةناعتسا ريغبو/ةناعتنناب '"قاصلإلا :ءابلا ىنعمو
 «نيكّسلاب تعطقو «مقلاب تْبَتُك :كلوقك ءةلآب لمُع اف :ةناعتسالا اًمأف

 .نيكسلاب عطقلا ىلعو «مقلاب ةباتكلا ىلع تنعتسا يأ
 يأ «ضرألا ديزب برضو «ءاملا هلجرب ضاخ :كلوقك ةناعتسالا ريغو

 .ايورضم ضرألاب ًاديز قصلأو ءهل ًاضئاخ ءاملاب هّلْجِر قصلأ
 ةَرفثَمْلاو ءاهّكلُم يأ ٍبيزل ٌرادلا :كلوقك قاقحتسالاو كلما :ماللا ا

 اه هيشأ امو ءرققلا قفا أ اعلا قيرط لعد ورمل
 هيدا لإ ةقوتكلا نم تر كاكرك ةباغلا ءادشا نم ل

 ةفوكلا وه سلا كوكاف

 .ًارانيد ٍديز لام نم تذخأ :كلوقك ضيعبتلل نوكتو
 هنأك ««َناَنْوَألا نم ""َسْجَولا اوُبنَتْجاَف» :لجو زع هلوقك نييبتلل نوكتو

 .ةافوألا وه ىذلا رخل اره الآق

 نم اه امو ءلجر نم رادلا يف ام :كلوقك سنجلا قارغتسال نوكتو

 تعج امنإو ءدحأ نم ينءاج ام :كلوقك "ةماعلا ءامسألا عم ةدئاز نوكتو

 .«ق» يف صقن )١(

 .قاصلإلا ىنعب وهو «قازلإلا : «ق» يف (1)
 .جحلا ةروس نم ٠٠١ ةيآلا (0)

 .مومعلا تدافأ: يفنلا قايس يف ةركنلا تعفو اذإو ءيفَنلا قايس يف ةعقاولا تاركنلا عم يأ ()
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 اذإ كنأ ىرت الأ ءابلوخد لبق مْعَي ل نعم اهلوخدب ْدفُت مل اهنأل ؛ةدئا

 ؟ىرخأ ةلالد ىلإ هعم َجاَتْحُي ال اماع "/ايفن) َتْيفن دقف ءدحأ ينءاج ام :تلق

 57 مكُح ىعملا ف "ويا نكت مو ءابنع نغتسم مالكلاو «نم» تلخد املف

 .ةدئاز

 ءدجسملا ىلإ هراد نم هللا دبع جرخ :كلوقك ءًءابتنالا «ىلإ» ىنعمو

 .هٌوادتبا «نم» و ؛هجورخ ءابتتا دجئملاف

 ءديزل ًءاعو رادلا تراص يأ هرادلا يف ديز :كلوقك "”ءاعولا «يف» ىنعمو

 ىلع هّكْلم ىوتحا يأ ؛ًةعيض ٍديز دي يف :زاجملا ىلع لاقي دقو ءهّلْمَأ اذه

 1 يام لك فاعلا ءاوتحاك ةَعّيضلا

 "ني لقوا كاف لوقي لجر نت :ةدرفك ننس كلو قم

 . (كاذ لوقي

 اهانعم يف يقلاو ءانركذ يتلا ءاممألاو فورظلاو فورحلا هذه عيمجو

 .رورجم يناثلاف ءيش 0 (ءيش) ةنيطأ يوك دك حاكم

 . «ق» يف صقن 0)
 .ديدج ىنُعم تأت مل يأ (0)

 .ةّيفرظلا يأ (0)

 «لاوقأ اهدافم يفو :؟:ص ؟ج عمبلا يف لاق ءيطويسلا كلذ ىلإ راشأ دقو يريصلا رايتخا وه اذه (4)

 يقاريسلاو ينج نباو يِناّمْرلاو ...هيوبيسو ليلخلاك طيسبلا يف لاق ثكألا لوق وهو ءًامئاد ليلقتلل هنأ :اهدحأ

 ىري نم مهنمو ءاريثك ريثكتلل يقأت «بُر» نأ ىري نم ةاحنلا نمو 20504 - 50/ص ١ج لوصألا :رظناو «يريصلاو

 امئاد ريثكتلل الو «نيرثكألل افالخ ماد ليلقتلا اهانعم سيلو» :11:ص ىنغلا يف ماشه نبا لاق ءًاماد ريثكتلل يأت اهنأ

 ينومثألا ىلع نابصلاو 18  ؛”ص ؟ج حيرصتلا :رظناو «اليلق ليلقتللو ريثكتلل درت لب ةعامجو هيَوَتْسرَد نبال افالخ

 ١7ص اج

 .«ق يف ةدايز (0)
 .لصألا يف صقن (0)
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 ةفاضإلا نأآل ةيوتنلا ةنم تفدج ةققضأو انو ءامألا خنق اف

 .رخآلا ْبقاعُي اَمُهَدَحَأو «نادئاز نيونتلاو

 نأل ؛ةفاضإلل ٌماللاو فلألا تفذح ٌءاللاو فلألا هيف امْثا تفضأ نإو

 انركذ ام الإ رخآلا نع ينْعُي امهدحأف «ْفْرَعُت ةفاضإلاو «فيرعتلل ماللاو فلألا

 انثأ تعض اذإ كلدكو ةينيح رع ةفاضإ اننألا ؛ فكولا نتخلا» باق

 :لوهه يووسلا ةلرام اجنأل ورحل تقنع ةيالكألا دج ايو وأ قم

 .'"ورْمَع وُمِلْمُسو ءديز امالغ
 يف 3 .مالكلا نم ءيش يف هيلإ فاضملاو فاضملا نيب لصفلا زوجي الو

 اوقنأو ةّصاخ رجلا فورحو «فورَظلاب لصفلا زيِجُي . هيوبيس نإف رعشلا

 ك1 د ل شل اهفوت نكن ةرايقكلا 2

 :ةمرلا وذ 0 0 انتين لضتف. ءاقوي فدو فكي ةفارآ

 ”'جيرارقلا تاوصأ نئتلا رخ اَنب ٌنيلاَقيإ نم تاوصأ ّنأك
 .ةرصبتلا نم قبس ايف ١7ص :رظنأ )١(

 .١13ص اج باتكلا :رظنا (؟)

 )١( اج باتكلا :رظنا ص1١.

 ١ج يفاريسلا حرشو 2155ص ؟١ج يدضعلا حاضيإلاو 86ص ؟ج لوصألاو ؟//ص ؛ج بضتقملا :ًاضيأ رظناو

 ؟١ج عمبلاو .00ص ؟١ج حيرصتلاو 27١ ص ؟ج ينيعلاو ١٠؟"ص ا١ج شيعي نباو «455ص فاصنإلاو 40518ص ١ مسق

 مجعمو ١7ص يناعملا زاربإو 55ص رئارضلاو(مجع) ناسللاو ؟58ص ؟ج ينومثألاو 51ص ؟ج رردسلاو :58ص

 هتباتك نيب براقي هلعجو «باتك لهأ مهنأل دوهيلا صخو ءاهتقد يف باتكلاب رادلا موسر هبش :؟95ص ةيبرعلا دهاوش

 .ضعبلا دعابتيو اهضعب براقتي راثآلا كلتل اليثمت قرفيو
 ؛١30ص اج لوصألاو 77ص ؛ج بضتقملا :رظناو 547 2555 ,1؟ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو ()

 فاصنإلاو ١٠؟ص تاماللاو ؛008ص ١ مسق اج يفاريسلا حرشو ١213صاج ةعانصلا رسو غ:غص ؟١ج صئاصخلاو

 5١١؟ص ؟ج ةنازخلاو /ى/ص ”جو ١٠ص ١جو ١٠ص اج شيعي نيأو .8١٠”ص قوزرملل ةسانلا حرشو .455ص

 يف دوُع :لْحَّرلا نم يهو ةرخآ عمج رخاوألاو ليلعتلل «نم» و «لبإلا ينعي ءاهيف دعبأ :ضرألا يف لغوأ .151ص هناويدو

 .جاجدلا راغص وهو ءجوُرَف عمج :جيرارفلاو ءلاَحّرلا هنم ُدَخّنُي رجش سيملاو «بكارلا هيلإ دنتسيل هرخآ
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 هيوبيس دنع رعشلا يف هّلثم زوجي 1 وب عضوق عدو هيلإ

 :ةٌقيمق نب ورمع لاقو ءِسْيَمْلا رخ أ تاوصأ 8ك ةفارأ

 "بتال ضم وحلا و ذاةلا عاش

 لتق هريدقتو «مدالوأ» '"بَصَنَف ل رش "”قدالؤأ» :ًأرق نم ةءارق اَمأو

 فاضلاو فايعملا ذي لتمف هنألا ؛"! نيرصبلا دبع نوع لف" ققالوأ يتاكرش
 قف

 :هلوق نم "ضعي دقنأ اه ام

 بلعث سلاجيو ؟؟هص ؟ج لوصألاو .كال/ص ؛ج بضتقملا :رظناو ١4ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو )١(

 ؟ص ؟ج شيعي نباو 55ص بلعث سلاجمو فاصنإلاو ١١٠ص تاماللاو 6058ص ١ مسق ١ج يفاريسلا حرشو 0١!ص

 مشو 05ص قالا ةاراو هام هقام نابلللا مستر مانع ةفارملاو كم يولع ا هادو
 لبج «ام ديتاس و «قباس تيب يف اهركذ يتلا هتنبال «تأر» يف ريضلاو .185ص هناويدو 7١5ص ةيبرعلا دهاوش

 .تكُب :تربعتساو «نزرأ برق رهن هنأ يدادغبلا ركذو ءهجلث عطقني ال دنهلاب
 .ماعنالا ةروس نم 777 ةيآلا (0)

 ,5ه2ص فاحتإلاو ,775”ص ١ج رشنلاو 2519 - ١١5ص يفاعملا زاربإو 7١٠ص ةعبسلا :رظنا .رماع نبا وه (؟)

 ؛ج طيجلا رحبلا يف ةءارقلا هذه هيجوت يف لاقو «هريغو ناّيَح وبأ هيلع درو «ةءارقلا هذه يرشخعزلا ركنأ دقو

 نيب لصف ««مهئاكرش» رجو ««مهدالوأ» بصن هنأ الإ ... لوهجمال نيز «ءانبب يأ كلذك رماع نبا أرقو ..» :!!؟ص

 «موُرَخأتمو موُمَّدقتم ءاهنوعنمي نييرصبلا روهمجف ءاهزاوج يف ةفلتخم ةلأسم يهو لوعفملاب لعافلا ىلإ فاضملا ردصملا

 ةرتاودملا ةءارقلا هذه يف اهدوجول حيحصلا وهو اهزاجأ نييوحنلا ضعبو ءرعشلا ةرورض يف الإ كلذ نوزيجي الو

 «برعلا ناسل يف نحللا َرِبَظَي نأ لبق ناَفَع نب ناْتع نع نآرقلا ذخآلاهرماع نيا» ضحلا حيرّملا يبرعلا ىلإ ةبوسنملا

 .«تايبأ ةدع يف برعلا ناسل يف اضيأ اهدوجولو

 .قباسلا عضوملا يف طيحملأ رحبلاو «455  ؟١2ص فاصنإلا :رظنا (4)

 .١3ص اج باتكلا :رظنا (0)

 .اهص ١ج يرقنشلا :رظنا .هيوبيس باتك يشاوح يف هداز ءشفخألا نسحلا وبأ وه (5)

 نا :باوصلا نأو ؛ءلطاب هنأ 25ص يف ركذو ١4ص جو :؟508ص ١ج نآرقلا يناعم يف ءارفلا دهاوش نم تيبلاو

 ءا١ص اج شيعي نباو 457"ص فاصنإلاو ::1ص ١ج صئاصخلاو ١٠١؛ص بلعث سلاجم :رظناو «ةدازم وبأ صولقلا

 نم ءيرب هيوبيسف «تيبلا .. اهتجحزف هلوق نم باتكلا خسن ضعب يف عقي امو» :لصفملا يف يرشخمزلا لاقو 5

 ييعلاو' 08ص ؟ج ةنازخلاو ؛.هءص ١ج برقللاو ,7؟؟ص ؛ج طيحلا رحبلاو 7817ص يناعملا زاربإ :ًاضيأ رظناو «هتدبع

 دعي مل تيبلا اذهو» :ةنازخلا يف يدادغبلا لاقو 45ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو ,70/ص ؟ج ينومشألاو :4088ص ؟ج

 -شفخألا نسحلا يأ تادايز نم وهو «ةياورلا لهأ نم دحأ هتبثي مل :ياريسلا لاق ىتح هيوبيس بانك ونقتم هيلع
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 ةدازَم ىبأ صصولقلا جز ةتجزِمبابتججزف

 دي ووين الو نييرصبلا دنع افورعم سيلف «صولقلا هتازم يبأ جز :هريدقت

 ُُه 6 مك ممل
 .حصَي ثيَح نم فري الو تملا دحية

 لجر بر :كلوقك تاركنلا الإ لخدت ال «بْر» 8 معو :""لصف

 .هيخأو لجر برو «تيقل دق را برو تْمَرْكأ دق ةأرما ؛ برو «تيأر دق

 ل ان فرطتلا فرو دنأل ةيحأ ير نوح الو لجو لع محل, نطقت
 "اذه مدقت 1 هيلع فوطعملا يف زوجي

 «قلطنم» يف يذلا ٌريمضلا دكؤتف ؛تيزو هّسفن قلطنم لجر ّبُر :لوقتو
 ,ةركت هنأل ؛لجرل اديكوت «هّسفن» ّرَجَت نأ زوجي الو «ءاديز» هيلع فطعت مث

 لاق ءكاذ ٌلوقي ناسنإ ّبُر :تلق كنأك :كاذ لوقي ْنَم بر :لوقتو
 :ا”رعاشلا

 ْنْيئدَتْغاو هئاضغت ىلع َنْحُر اتةاوذأ ضْغْبُي ْنَم براي
 .انداوذأ ضغبُي ناسنإ بر :لاق هنأك

 مب جّزلاو جلاب اهتنعط :اهتججز «فلخ نباو «ملعألا هحرش ىتح خاسنلا ضعب هلخدأو ؛هيوبيس باتك يشاوح يف-
 لو .لجر ةينك :ةدازم وبأو ةّبَّشلا ةقانلا :صولقلاو ,ريصقلا حمرلا :ةّجزلاو .حمرلا لفسأ يف بكرت يتلا 0 :يازلا
 .تيبلا اذه لئاق ىلع فقأ

 .151- ١25ص فاصنإلا :رظنا )١(

 برد كايف
 .ةرصبتلا نم قبس ايف ١٠ص :رظنا (؟)

 .ةئيق نب ورمع وه (5)

 شيعي نباو ١7ص ؟ج يرجشلا نبا يلامأو «40ص ١ج بضتقملا :رظناو :١737ص ١ج هيوبيس دهاوش نم تيبلاو
 عيطقلا وهو حتتفلاب دوذ عمج :داوذألا .155ص هناويدو ؟75ص ةيبرعلا دمار مجعمو 7١ص ؟ج ناويحلاو ١١ص ةج

 :يرتنشلا لاق «ىعرم نع مهلبإ ٌدص ّدحأ عييطتسي ال ءازعأ ءادشأ مهأ ينعي «نيثالثلا ىلإ ثالثلا نيب ام لبإلا نم
 راهظإ نم رثكأ انم لاني ال دساحلاو انلام ةرثكو انفرشل نودوسح نحن :لوقي «نل فصولا عضوم يف ضْْبُيو ٠

 .«انعانتماو انزعل انل ءاضغبلا
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 :زوجي الو «تاركن اهنأل ؛كريغ برو ءكببش بدو كتل ني :لوقتو

 .كبيبشب فورعملا :هانعم ٌةفرعم كبيبش نأل ؛كبيبَش شبر

 هوجوو؛هظفل ىلع ةبلاغ ةفاضإلا كبش نأ :كبتقانو"ىتقي) قرفلاو

 اذإو نكت درُقأ اذإف ؛هظفل ىلع ةبلاغ ةفاضإلا تسيل ١ كئيبشو «ةريثك هبشلا

 ..فّرعت ةفرعم ىلإ فيضأ

 ليوأت ىلع اهدعبام ٌرِجْيَف هنم ًاضوع واولا لَعْجَّبِو فّدحُت «بّر» نأ معاو

 «تغعطق ةدلبو :لوقتف هللاو :كلوق يف مسقلا ءاب نم اضوع تناك اك برد

 واو» ؤاولا هذه ىّمستو «سلجم برو ةدلب ّبُر :ىنعم ىلع «َتْوَصَح سلجمو

 ةيكز لافاا#

 "”ةفامخأ ةيهاع دلي

 لاقو ءِدلَب بر يأ
 "7قرتخَمْلا يواَخ قاّمْعألا متاق متاقو

 دعب الإ ٌرَكْذَّتال فطعلا واو نأ اذه ىلع ليلدلاو ءقاَمْعَألا متاق دلب بر يأ

 اذإف ءهؤامعأ ةيماع دلبو :كلذكو .ةديصقلا ّلَوُأ قامعألا متاق :هلوقو مالك

 .لصألا يف صقت )١(
 014 8١ ؛5/ص فاصنإلا :رظناو 54ص ؟جو 57ص اج هيلامأ يف يرجشلا نبا دهاوش نم وهو (

 لئال ليل :مهلوق دح ىلع ىمعلا يف ةيهانتح دارأ ؛هؤاعأ ةيماع :هلوقود :هيفو (ىمع) ناسللاو 6١201ص ١ج شيعي نباو

 «هيف ىدتبُيال :يِمَعو لبحي دلب «هلهاجم :هؤاعأو :ةبراد :ةيماع :يرهزألا لاق... ءرخأو مدقف ةيماع هؤامعأ :لاق هنأكف

 ."ص هناويدو «457ص ةيبرعلا دهاوش مجعم :اضيأ رظناو

 فصنملاو ١77صو 718ص ؟جو 16١؛ص ا١ج صئاصخلا :رظناو ١5:0ص ؟ج هيوبيس دهاوش نم وهو (0)

 حررشو 71١ 27647ص ينغملاو ٠١١ ص ؛جو 78ص اج ةنازخلاو !ةص هجو 18١ص ١ج شيعي نباو ,708 5ص ؟ج

 560:ص ؟ج ةدمعلاو :ه:ج ينوهشألاو ؟8ص ؟ج رردلاو 56ص اج عمبلاو ؟ 8ص اج قنعلاو تم ,769ص هدهاوش

 :قامعألاو ءربغملا :متاقلاو :505ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو ١٠؛ص ةبؤر ناويدو 21047 :588ص دنزلا طقس حورشو

 .ةالفلا فوج ينعي «عستملا :قرتخناو «يلاخلا :يواخلاو «ةيصاقلا يحاونلا
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 ّنأل ؛مالكلا َلَوُأ نوكي نأ ْرُجي مل ٍبلَب برو :ليقف «واولا» عّم «بْر» تّركذ
 ش .فطعلل ذئنيح واولا

 («برداو) ؛ةففخُم «بّر» َو ءةَدَدَشُم برد :تاغل !"عبرأ «بر» يفو
 مث ديدشتلاب «بْر» لصألاو «ثينأتلا ةمالعب «تّير» و «نيكستلاو فيفختلاب
 ةنكاسلا فذُمُي نأ :رخآلاو ءكرحتملا فذحُي نأ :اهدحأ :نيبجو ىلع ففخت

 :يلذبلا ريبك وبأ لاق

 لَضْيَبِب تففل بجل ٍلَضْيَه بر كل
 اك .لاعفألا ىلع لْخْدَتو "رجلا لمع نم اهنمنم اهيلع ءام» تلخذأ اذإو

 :'"رعاشلا لاقو «4اوُرقَك َنيِذَلا ""دوَي اَميرل :لجو زع هللا لاق
 لاقعلا لَمَك ٌةَجْرَفهَلِرر 2 دألا َنِم نوفنلا ُهَرْكَتاَمَبَر

 .؟هص ١ج عمبلا :رظنا ,ةغل ةرشع عبس اهيف «بر» نأ يطويسلا ركذ )١(

 )١( .لصألا يف صقت :
 ؟ج يرجشلا نبا يلامأ :رظناو 45ص ؟ج بستحلا يف ينج نبا دهاوش نم وهو .باش نإ :لصألا يف (0

 اج برقملاو ,١1ص هجو ١١؟؛ص هج شيعي نباو «؟808ص فاصنإلاو ,556ص فيرحتلاو فيحصتلاو 7١١ ء؛ص

 وه :ريهزو .١7١٠ص نييلذبلا ناويدو «5١ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو (لضه) ناسللاو :.125ص ؛ج ةنازخلاو ١٠ص

 :ناسللا يف ك هيناعم نم لَّضْيَبلاو هلك سأرلا ىلع قلطي دقو نذألا ىلعأو افقلا ةرقن نيبام :لاذقلاو رعاشلا نبا

 .برحلل شيجب اشيج عمج هنأ ديري «تعمج :تففلو ءتاوصألا عفترم ةَبْلْخا ريثك :بجُأو «سانلا نم ةعامجلا

 .فورحلا لمع نم :لصألا يف (:)

 .رجحلا ةروس نم ؟ ةيآلا (5)

 ١ج هيوبيس دهاوش نم تيبلاو .امهريغ ىلإ بِسْنو «صربألا نب ديبع :ليقو «تلصلا يبأ نب ةيمأ وه (1)

 *١ص هجو ؟ص ؛ج شيعي نباو 58ص ؟ج يرجشلا نبا يلامأو :«ص ١ج بضتقملا :رظناو 2511 ١7ص

 ؛6١؛ص اج ينيعلاو ١؟6"ص روذشلاو ؟؟١ص هدهاوش حرشو :157ص ينغملاو 2154ص ءجو ه61)ص ؟ج ةنازخلاو

 نايبلاو ؛؛ص ؟ج ناويحلاو (جرف) ناسللاو ؟ ١0ص اج ينومثألاو 1صو ؛ص اج رردلاو 5؟ ءص اج عمبلاو

 ناويدو :560:ص تلصلا يبأ نب ةيمأ ناويد تادايزو 55ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو :55:ص ؟ج نييبتلاو

 دشت لبح :لاقعلاو ءسحيو ىري ايف قشلا :ضلابو ءرمألا يف جارفنالا :ءافلا حيتفب ةجرفلاو .١١؟ص صربألا نب ديبع
 .هيف ةياور يهو ...عزجت امبُر :اذكه «ق» يف تيبلا يور دقو .لبالا مئاوق هب
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 هيلإ فيضأ ام اءْزّج ناك ءيش ىلإ فيضأ اذإ «لعفأ» باب نأ معاو :""”لصف

 نم ورمعو ءموقلا نم ديزف ؛سانلا /ٌرْيَخ ورمعو «موقلا لضفأ ديز :كلوقك [ب / ؟:]

 :تلق ولو ريما نم سيل هنأل نجي م يملا لضفأ ديز :تلق ولو ؛سانلا

 زع هللا لاق ءمهريغو نييمدآلا ىلع عقت َباوّدلا نأل زاج «باوّدلا لضفأ ديز

 ؛بايثلا لضفأ ْرَخلا :لوقتو «4اوُرَفَك َنيِذّلا هللا دنع "'باَدلا ّمَّش َنِإ» :لجو
 ديز :لوقتو ءكّمَْرَع امل ِْرُجَي ل ءناتكلا لضْفَأ زخلا :تلق ولو ءاهنم هنأل

 مل هتوخإ لضفأ ديز :َتْلَق ناف «ةوخإلا ٌدحأ هنأل ؛زئاج اذبف «ةوخإلا لضفأ

 .لاحم اذهو ءهسفن اخأ ًاديز نوكي نأ ْبِجوُي مالككلا اذه نأل ؛زجي

 تلخدأ هنم اء نوكي نأ لتحبال ءيش ىلإ «لعفأ» فيضت نأ تدرأ نإف

 ؛ناتكلا '"(نم) لضفأ زخلاو ,"جاجّرلا نم لضفأ توّقايلا :لوقتف ثم»

 .يناثلا نم اءزج لوألا نوكي نأ لطَب «ثنم» تْلخْدْأ اذإ كنأل

 نم لضفأ ديز :لوقت ءْثوُي الو ؛عمجُي الو «”(هبابو) «لعفأ» َىَتْيال
 لضفأ تادنبلاو ىرمع نم لضفأ نوديزلاو (ورمع "نم لضفأ ناديزلاو) ؛ورمع
 ردصملاو لعفلا ةلزنمب هنأل ؛ْتنْوُي مو «عمْجُي ملو نتي | افإو ءديز نم

 مو َنْنُي ل اذه ىلع ىنملا ناك اما هديز لضَف ىلع هّلضف ديزي ورم :هريدقت

 .ثنؤُي الو «عمجي الو ىَنَتْيال قّلْطْلا ردصملا نأل ءْثنْوُي لو «عمجُي

 .هكحو لعفأ» باب :«ق» يف )١(
 .لافتألا ةروس نم ه0 ةيآلا (0)

 .اقباس هيلإ ترشأ يذلا طقسلا ةياهيو هر» ةخسنلا نم دوجوملا ةيادب وه اذه )١(

 .لصألا يف صقن (8)
 .«ق» يف صقن (0)
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 دازف ديز نم هّلْضَف ادتبا :لاق هنأك :ةياغلا "ءادتبا :انهه «نَم» عمو.

 .ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ فرعاف «هلاثمأ ىلعو هيلع

 [يطاقلا ريدش الوتملمكلاا ىلإ فاضت ةطأخ قابلا فورظتنأ لغو 4"ليفف

 موي كئيجأو نيمأ هللا دبع موي كتئج "'(لوقت) ةفاضإلا لبق هيلع تناك امع
 دعب اف كب كّروزي ُمويو «ديز موقي تقوو ٌرئاس كوخأ نّمَز اذهو «موقت

 كلذ الولو ههئبيلإ ايتفاضإبب ح عضوم ىف لجلاو لامقألا نم فورطلا هذه

 َنيِقداّصلا َمَقْنَي ُمْوَي اَذَه© :لجو زع هللا لاق 0 ةنكمتم اجل: قيونل
 . «نوقطنيأل ٌمْوَي ماه : ”اذه» :لاقو 4 ا

 أ

 كنه نإ :نابجو كل ا فرظ) تْفضَأ نإ
 ريغ ىلإ هتفضأ كنأل جتنا لع هلو ابو ناو هلأ لت جار اسما

 تكس نإو «عفر :ةطومو هكضتف: ةكدص ادي " 'عفن موي 0 :لوقتف برعم

 :ةغباتلا لاق ءاثلقام_ لعب ةتئفُز

 كلذكو» :؟07ص ؟ج باتكلا يف لاق ءابيف لصألا وه يذلا ةيآقلا ءادتبا عم ضيعبتلل اهنأ هيوبيس ىري )١(

 :١55ص ينغملا يف ماشه نبا لاق :ةزواجملل اهنأ كلام نبا ىريو «معي الو ضعب ىلع هلضف دارأ انإ ءديز نم لضفأ اذه ش

 لاقو «لضفلا يف ارع ديز زواج :ليق هنأكو «ةزواجملل ورع نم لضفأ ديز :وحن يف «نم» نأ كلام نبا مزو»
 :معي مو ضعب ىلع هلضف :«ديز لضفأ وه» يف هيوبيس لوق نم ذخؤي» :هيوبيس دنع ضيعبتلا ىنعم احراش نابصلا

 ؟ج ينومثألا ىلع نابصلا :رظناو ««رجلا فورح يف مدقتملا ضيعبتلال اضعب اسهرورجم نوك ضيعبتلاسب دارملا نأ
 2.١ 7ص

 .ةفاضإلا يف نامزلا فورظ مح باب :«ق» يف (9)

 .لصألا يف صقن (0

 .ةدئاملا ةروس نم 115 ةيآلا (9)

 .تالسرملا ةروس نم ١م ةيآلا (5)

 ق4 فا
 .48  ؟/ص ؟ج جاجزلل هبارعإو نآرقلا يناعم :رظنا (

 .عفني :لصألا يف (0)
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 "عزاو ب يشلاوحْصْأاَتَلأ:تْلَو ابّصلا ىلع بيشملا تْبتاع نيح ىلع
 يف هلثمو ءلصألا ىلع رسْكُيو «ينبم ىلإ فاضم هنأل ؛«نيح» حتفب دشنُي
 نمو ؛هلصأ ىلع هارجأو «بّرْغأ "رسك نف ««ذكمْؤَي "'يزخ ئم» :نآرقلا
 .نكقم ريغ هنأل هذِ» عم هانب '”حتف

 هيلإ اهتفاضاي ٌرج عضوم يف هْذِإ» دعب اف ٌرئاس هللا دبع ْذِإ كتيأر :لوقتو
 .يضاملا نامزلل فرظ يهو

 ةفاضإب رج عضوم يف '"ةلملاف «””(دادغب) ٌركب ّيلَو اذإ كروزأس :لوقتو
 .لبقتسملا نامزلل ""(فرظ) وهو ءابيلإ هاَذإ»

 ؛ إد هبشأ هنأل ؛لمحلا ىلإ فاضُيو «ناكم فرظ وبف :ثْيَح اّمأو ظ

 مئاق ديز ٌثيح كتتيأر :لوقتف «نامزلا يف ذإ» ماهإك ناكملا يف "هِماَببإل
 .ديز موقي ثيح كمركأو

 )١( وحنلا للع يف حاضيإلاو 75ص ١ج لوصألا :رظناو 24ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو ص؟١١«

 ءجو ١2صو ١١ص ؟ج شيعي نبأو 514 2350ص ؟جو ؛6ص اج يرجشلا نبا يلامأو .همهص اج فصنلاو

 ص 1١؟ج ينيعلاو ,1ةهص ينغملاو ,"8ص روذشلاو ١٠ص ؟ج ةنازخلاو ؟١٠ص ا١ج برقملاو ؟9؟؟ص فاصنإلاو

 مجعمو 7147 ص ١1ج ينومثألاو 23187/ص اج رردلاو 8١7ص اج عمبلاو "8ص ؟ج حيرصتلاو 70/ص ؛جو 05ص

 .زاجم بيشملا ىلإ هدانسإو ءرجازلا يهانلا :عزاولا .46ص هناويدو 75ص ةيبرعلا دهاوش
 .دوه ةروس نم 71 ةيألا )١(

 .ةزمحو مصاعو رماع نباو ورمع وبأو ريثك نبا :مثو (0)

 «نكتم ريغ وهو هذإ» ىلإ هتفاضإل ؛ءانب ةحتف يهود :نايح وبأ لاق ءرفعج وبأو ءيئاسكلاو عفان :هو (5)

 .؟؟8ص يناعملا زاريإو 0١5/ص فاحتإلاو ؟١٠ص هج طيحنا رحبلاو 2187ص ؟ج رشنلاو 5ص ةعبسلا :رظنا

 .«ق» يف صقن (5)

 .«اذإ» دعب اف :«ق» يف )١(

 .«ق» و «ر» يف صقن (0)

 .ناكملا يف هماهيإ يف ذإ هبشأ هنأل :«ق» يفو «ناكملا يف هماهبإف :«ر» يف (0)
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 ""مويلا حتفب «ْمقْدِص ""نيِقِداّصلا ْهَقَْي َمْوَي اَذَه» أرق نم ةءارق امأف
 فدلا اديه لاق نأ 7 "قرالا:لغ يوصن ةدكلو نامللاةةكشأ سلف

 هيشأام وأ نقتسي وأ هثدخي وأ «بقدص نيقداّصلا عفني موي نوكي هانركذ

 .كلذ

 ىلإ اذه راشأ دقف عفر نم نأ :بصنلاو عفرلا يف نيتءارقلا نيب قرفلاو

 هنأ ةنفي وأ يجو هوبلا ف عع ام 11 نانا هل يسع مف :مويلا

1 

 افإو ءانركذ 5 «ثيح» ّآلإ لمجلا ىلإ ناكملا فورظ نم ءيش فاضُي الو

 الإ ناكملا ىلع لْدَي الو هتغيصب هيلع لَّدَي لعفلا نأل ؛كلذب نامزلا ّصْخ
 هيلع لذت اعاوب امانا 81 هقفيصيسلاو لقا "1 نا دقس قزق هاج

 .ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ قرعاف :ليوأت

 :نيينعمب مالكلا يف نوكت ةفاضإلا نأ معاو :لصف

 .قاقحتسالاو كلملا هب دارّيو «ماللا ىنعب :امهدحأ

 .سنجلا هب داري «نم» ىنعمب :رخآلاو

 )١( ةيألا  1١9.ةدئاملا ةروس نم 5

 ١١ص ريسيتلاو ؛؟50ص ةعبسلا :رظنا .روهمملا ةءارق عفرلاو ءْنِصْيَحّم نبا ملا حتف يف هقفاوو عفان وه (0)

 .؟5"ص فاحتإلاو 35”ص ؛ج طيخلا رحبلاو

 :هّللا لاق ,مويلا اذه ربخ ىلعف «مويلا» عفر نم امأف» :؟4"ص ؟ج هبارعإو نآرقلا يناعم يف جاجزلا لاق (5)

 طيحلا رحبلا يف نايح وبأ لاقو «فرظلا ىلع بوصنم موي نأ ىلعف بصن نمو «نيقداصلا قدص ةعفنم وذ مويلأ

 ةلملا ىلإ هتفاضإل ينبو ءاذهل ربخ ينبم هنأ ىلع نويفوكلا هجّرخو ملا حتفب موي اذه عفان أرقو..» :1ص ؛ج

 «ىنعملا يف ناتءارقلا دحتت مهلوق ىلعف .ةلجلا ىلإ فاضملا فرظلا ءانب يف اينبم لعفلا نوك نوطرتشيال مهو .ةيلعفلا

 يرثيال هنأل ؛يِبَم لعفب ًارَدَصُم نوكي نأ ةيلعفلا ةلملا ىلإ فرظلا فيضأ اذإ ءانبلا اذه طرغ :نويرصبلا لاقو

 .«ينبمال برعم ْوُه نييرصبلا لوق ىلعف ....هيلإ فيضأ يذلا ينبملا نم الإ ءانبلا هيلإ

 .نأكف :لصألا يف ()
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 اًمهدحأب ةرابعلا زوجت ال مسا ىلإ مسالا فاَضُي نأ :وهف ماللا ىنعب ناك اف

 ورْمَعِل َدْبَعو ءديزل ٌراَد :ريدقتلاو يرمع َدْبَعو ءديز ٌراد :كلوقك رخآلا نع

 كلذكو ؟ديزب رادلا نع الو رادلاب ديز نع رّبَعَت نأ زوجي ال هنأ ىرت الأ

 ىرمع اذه :لوقت ال ءدبعلاب ورمع نع الو ورمعب دبعلا نع ةرابعلا حصن ال

 ىلإ ريشت تنأو ءديز اذه الو وىرمعب ىّمَنُم نكي مل اذإ هدبع ىلإ ريشت تنأو
 .رادلا

 اهدحأ نع ةرابعلا زوجت منا ىلإ َمْمالا فيضُت نأف «نم» ىنعب ناك ام امأو
 بوو ٍنيدح نم ٌمتاخ :ريدقتلاو ٌزَخ ُبوُتو .:ديدح متاخ :كلوقك رخآلاب

 هلك ٌرخلا وه َبْؤَّتلا نأ الو ءهّنك ديدحلا وه َمَتاَلا نأ دِرُت مل كنأل ْرَخ نم

 نأ زوجيو « (سنجلا اذه "نم بوثو) سنجلا اذه نم َمَتاَخ هنأ تدرأ كنكلو

 كلذ فرعاف ّنَخ اذه :لوقتف بوثلا ىلإو «ديدح اذه :لوقتف متاخلا ىلإ ريشت
 .هللا ءاش نإ

 .«ر» يف صقت )١(
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 َلاَحْلا باَت

 دفا ىف ةدتكاللاو ةدقافلا قةدايز بآل كرك الإ خركت ال لاخلا

 ثاشينإلا تربخأ ول كفأ ئرتنألا تطاقا ةافتلج ل ةفرعم ناك ول هنأل ةةركذ

 .معي ال اب ُهَريخَت نأ ةدئافلا امإو ؟ةدئاف هيف نكت مل هماعي ام

 زجح "(دق) لاحلا هنم يذلا مسالا َنأل ؛ةبوصنم الإ لاحلا نوكت الو

 ًابكار ديز يفءاج :تلق.اذإ كنأ ىرت الأ ءبصنلا ريغ هيف لمعي ام نيبو هنيب
 «بكار» ءاتحو ءهب عفترأ هنآل ا «بكار» ا و «ينءاج» نيب رجح دق ديزف

 :امهدحأ :نيبرض ىلع اهيف لماعلاو ءاهيف لمعي لماع نم لاحلل دب الو
 .لعف ىنعم :رخآلاو ءْفّرصَتُم لثف

 ًابكار ينءاج :كلوقك .هريخأتو «لاحلا ميدقت زاج ًافرصتم ًالعف ناك اذإف

 .ديز راس ًايشامو «ديز

 ٌديز رادلا يفو ءآلبقم َديز اذه :كلوقك «لاحلا مدقتت مل لعف ريغ ناك اذإف

 .لعف ٌريغ لماعلا نأل ؛لاحلا مدت الف ءئاق

 كنم ًالاح هتلعج نإ ؛ديزب ًابكار تْرَرَمو ؛ًابكار ديزب تررم :لوقتو'
 ءابلا هيف تلمع ام نأل ؛ههيدقت زجي مل ديز نم ًالاح هتلعج نإو «""(زاج)

 .«ق»و «ر» يف صقن )١(

 . «ر» ف صقن (')

  ؟ؤال ل



 :كلوقك ءهسفن يف ٌفّرَصَنَي ايف زوجي افإ ريخأتلاو ميدقتلا نأل ؛ههيدقت زوجي ال

 .هلومعم يف ّفَّرَصَتُي ال هسفن يف فّرَعَتي م / امو ؛موقيسو «موقي ءماق [ب / ]

 نوكي نأ زاج ام لك "''و) ١ ةفرعلا نم نوكت نأ اهتج احلا نأ ملعاو

 ديزب تررمو ؛ًامئاق ديزب تررم :كلوقك «ةفرغملا نم لاح وبف «ةركنلل ًةفص

 هلك اذه نأل ؛قلطنم ةّمالغ ديزب تررمو نادلا يف ديزب تررمو ءأررع برضي

 يف ىنعملا نأل ؛ةركتلا نم لاحلا نسحت الو ,"”انئّدق ا ةركنلل ةفص نوكي

 ناكف."'(ًاكحاضو) كحاض لجر ينءاج :تلق اذإ دحاو هنم لاحلاو هتفص

 .ناك افإو ءهنع هعطق نم ّنسحأ هبارعإ يف َلَوَألا ةَعاَبْتِإو «ةفصلا ىلع هلم

 سيلف ةفصلا ىلع ءكحاض ّلجر ينءاج :َتْلُق اذإ كنأل ؛ًادحاو اهيف ىنعملا

 لاح لا ىلع هتبصن اذإ كلذكو ءًاكحاض هنع كرابخإ تقو يف نوكي نأ بجي .

 ىلع هّلمح ناك رابخإلا تقو يف قرف اهنيب نكي مل اَمَلَف ءاكحاض :تلقف
 دُيز ينءاج :تْلُق اذإ كنأل ؛كلذك ةفرعملا سيلو هاّنّيب امل نسحأ ةفصلا

 هذه ُهَنَيَبُتل هب هتفصو اَنِإ كنأل ؛كحاض هنع كرابخإ تقو يف وبف «كحاّضلا

 تقو يف نوكي نأ بجي  ءاكحاض ديز ينءاج :تلق اذإف ءهريغ نم ةفصلا

 نأ بجو «قنعملا يف قرفلا اذه ةركنلاو ةفرعملا نيب نك اماف ءاكحاض ربخلا

 .ةفصلاب ّقحأ ةركنلاو «لاحلاب ّقحأ ٌةفرعملا نوكت
 ”ىلع) تَيِصْنَف ةفص نوكت نأ نم تجرخ ةركنلا ةفص َتَمَدُق اذإف

 ةجولا ناك ””(نإ) و فْعَض ىلع ةركنلا نم لاحلا زوجي ناك دق هنأل ؛ (لاحلا

 -8كخ5؟ 



 ًاكحاض ينءاج :لوقتف «لاحلا تّيوَقو «ةفّصلا نعم لطب تمدقت اَمَلَف ةفّصلا

 :رْيَثُك لاق 6 مالغ ًافيرظ راسو ءلجر

 "دق للط ًاشحوُم ةّيمل
 : يوم هذهنا انخأ لاقل

 دّهشتنيعلا يدهشتستْنِإو ب وحش هبمِلع ْدَق ًادّيي ينم مئجلابو
 نوكي نم لفاو.هرمظلا يف :نوكي ايركأ مالكلا اذه" ىز هةيوييع لاف

 ءاهيلع ةركنلا ةفص ميدقت ىلإ ٌرعاشلا وعدت ةرورضلا نأ ينعي ؛مالكلا يف

 ايد لإ ةروزخ مالكلا ىف سلوا تس | عتق اذا

 ايقاف ئىأ'نابس هنو قماع ةلوك كلاوخأ ووك نةاعلا نأ ملعاو

 فدا ردسملا ألا اعراس قف «ةعرس يو قداح لاق أ هيويبب عمو

 نكلو ءهيلع سايقلا زوجي الف ههعضوم ريغ يف عقو ءيش َوُه لاحلا عقوم عقو

 "لك يف ""(هييلع) ""(شانيقلا) يع سانبعلا ىبأو «برغلا ب تملكت اع ملكتي

 :هزجعو ؛تيبلا ردص اذه )١(

 ميدتسم َمَحْسَأ لك هافع

 ,هأ١ ص ١ ج ةنازخلاو 16 ص 355 ص ؟ ج شيعي نبأ :رظناو 2576 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو

 ىلع شحوم ميدقت :هيف دهاشلاو 57 ص هناويد قحلمو 2758 ص ةييرعلا دهاوش مجعمو 25/0 ص ١ ج حيرصتلاو

 .شحوم للط ةّيمل :لصألا ناك ذإ ءللطل ةفص ميدقتلا لبق «شحوم» ناك دقو «لاحلا ىلع هبصنو للطلا
 . «ق» يف صقن ()

 .50/ ص ١ ج باتكلا :رظنا هف]

 مجعمو 156 ص ؟ ج ينومثألاو 140“ ص ؟ ج ييعلا :اضيأ رظناو ءلئاقلا ةلوبجملا هيوبيس تايبأ نم وهو

 ش 1١4. ص ةيبرعلا دهاوش

 . «ر» يف صقن (4)
 , 23285 ص ١ ج باتكلا :رظنا (5)

 .لصألا يف صقن ()

 . «ر» يفو لصألا يف صقن (0)
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 قطب اداتأو + (ًاعربم "أر ةقربب دير اناتأ "يجف يلع الاد لدقلا ناكاه

 ماقُم ردصملا ةماقإو ءنْيفْضولا نيذه دَحَأ ىلع نوكي نايّنإلا نأل ؛ًائطْبُم يأ
 هتملكو ءأحافك ٌةّئيِقَلَو أربص هّيْلتق :كلوقك برعلا مالك يف ةريثك لاحلا

 ةتملكو ًاهجاوُم يأ ءًاحفاكم هتيقلو ًاسوبح يأ «"”ًاروبصم هّثلتق يأ ًاهافش
 .ًابفاشم

 يف ىلإ هوك :تلق تقف: نإو كيف: ىلإ هاق هتملك «لوقتو

 , «ةهفاَشُم» عضوم يف «يِف ىلإ هاف» نولعجي ”نويرصبلاف :بصنلا اًمأف
 متلك هيفا لماعلاو ةايوهتم قوما و هنألا هكقويصي و :ازئاقم ناكوو

 «يف ىلإ هانم بهي ان هلك دعنا نورضت ؟' ؟قويفوكلاو نوكملا

 نأ راه ويدعلا انماز اك لل ةرو نإ اه تاوا يبست قنص ع
 ىلإ هبجو العاج هتماك :ديرت يدي يف هديو «يبجو ىلإ ُهَبْجو هّتّمَلك :لوقت

 ظ .ذعأ لقي ماذكر يندب ق هدي الفاجر هيبجب

 يف دربمل نع لقتلا يف ةةحتلا فالتخا رظناو 2505 ص ؛ جو 515 ص ,5754 ص” ج بضتقملا :رظنا )١(

 .6"55 ص ” ج بضتقملا ةيشاح

 . «ق» يف صقن (0)

 ناسللا يفو «أريصُم وأ ًارباص :هليوأت اغإ ءريص هتلتق :مهلوق كلذو ... ١» 4 ص ؟ ج بضتقملا يف (0)

 هتمو هريس دقت [ديخ قت ني لكو «سوحلا يملا لضأو .:نوسعم ف لعقلا نابفألا يسن رشا 0

 يئالثلا نم لوعفللا ممأ سايقو اذه «توملا ىلع ةسوبحلا يه اهنع يبن يتلا ةروبصملاو ...ةروُبْمَمْلا نع يبن ثيدحلا

 .ادّرْسُم دواد جسن نم :رعاشلا لوقك سايقب سيل ربْصُم :مهلوقف اذه ىلعو :لوعفم

 ةيفاكلا ىلع يضرلاو 3١ ص ؟ ج شيعي نباو ؛551 ص ؟ ج بضتقللاو 1١550 ص ١ ج هيوبيس بأتك :رظنا (5)

 5١١. صا ج

 «يف ىلإ ٌةاف» نوبصني نويفوكلاو «نييرصبلا انباحصأ رثكأ بهذم اذه .. » 1١: ص + ج شيعي نبا يف ()

 يأر وهو لوألا بعذملاو «ّيف ىلإ هاف ًاقصالم وأ يف ىلإ هاف ًالعاج هتماك :لاق هنأك ءاقصالم» وأ هالعاجم راضاي

 «يبجو ىلإ ةّبجو هتماك :لوقت نأ زاجلو هريغ هيلع ساقي ال يذلا ذاشلا نم ناك امل هالعاج» راضإب ناكول ّْدِإ هيوبيس

 . «مانلق ام ىلع ليلد هعانتما يفو «كلذ ةابشأو ينيع ىلإ هّتيعو
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 نإو «لاحلا واو هذهو «يِف ىلإ "هوقو هّتماك :هانعمو '"زئاجف عفرلا امأو

 «متاق هوبأ اديز تيأر :لوقت ؟ ءاهتركذ تئش نإو ءاهيلع ىنعملاو اهتفذح تئش
 3 ع

 .مئاق هوُبأو يأ ع 0

 نوكي ام صَخْرَأو ءأدتبم ُرْبْلاف نازيفق نوكي ام ُصْخْرأ ٌربْلا :لوقتو
 هيلإ عجارلاو لوألا ٌربخ ةلجلاو يناثلا أدنبملا ٌربخ «نازيفق» و «ناث أدتبم
 يف «نوكي» عم «ام»و هيلع ىنعملا ةلالدل ؛فذحف هنم نازيفق هريدقت ءفوذحم

 كدي ةفردتخ لاحاو هلاوحأ نيرا أ هنؤك صخنأ :هريدق ةزادصملا ل يدقت

 صَخْرَأ أ نازيفق ًارَعَتُس ") نوكي ام صخرأ ّرْبْلا :هريدقت مالكلا اهيلع
 ةلالدت «بنقأ انوناذتع قم فدع هقثلاو فريم ''(لاحز ىف(" نوكيام

 :برَك يِدْعَم نب ورمع لاق .هيلع ىنعملا
 "لوب لكل بترو شت هي ةويك حس لوا يللا

 بصنو 03 «لؤأ» عفرو «ةّيتف» بصنو ءاهعفرو 3 ةّيتف»و «لؤأ» بصن

 . «ةّبتف» عقرو «لؤأ»

 ّيف ىلإ هاف هتماك برعلا مالك رثكأ :ءارفلا لاق :فاشترالا يف نايح وبأ لاق» 0١7: ص ١ ج ةنازخلا يف 0)

 ٠ وحمص عقرلاو «بصنلاب

 5١. ص ١ ج شيعي نباو 21550 ص ١ ج هيوبيس باتك :رظنا ()

 .لصألا يف صقت (55)

 «ر» يفو لصألا يف صقن ()

 20318 ص دنزلا طقس حورشو 232080 ص ؟ ج بضتقملا :رظناو ٠٠١, ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو (5)

 أدبت اهنأ ينعي «ةاتف ريفصت :ةّيَتُق ء (عدخ) ناسللاو 408 صو :528 صو ,707 ص يقوزرملل مات يبأ ةسامح حرشو
 .٠ ع ع 3 ٌ 3 هللا 5

 .اهلها عدخ اهنا اهتنيزب ىعست :هلوقب دارملاو ءاهّراوأ دتشي مث ةريغص
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 «ءادتبالا ربخ «ىعست» و «ءادتبالاب ًاعفر «برحلا» لعج ًاعيمج اًببصن نف

 لوأ يف ىعست :لاق هنأك «ىعست» هيف ٌلماعلاو ءفرظلا ىلع بوصنم «لّوأ»و
 .نوكت ربخ ىلع بطن هةّيتف» و « «لّوأ» بَصَنو هيف» فذح مث نوكت ام

 «نوكت ام لَوأ» و ادتبم «برحلا» نوكت نأ "'(اعينج) اهيف عفرلاو

 .برحلا ىلإ عجري ريض «نوكت» يفو لأ ٌربخ َةّيَتْفد و «ناثأدتبم

 هربخ ةّيَنُطن و «ءادتبالاب عفر برحلاف هيت عفرو هَلَوُأ بصن امأو
 عفر نمو «نوكت ام لوأ يف َةِّينُق برحلا :لاق هنأت ءفرظ «نوكت ام َلّوَدو

 لاحلا ىلع «ةَّيَنُق» بصنو «برحلا» نم الدب «لّوأ :لعج هةّيتُق» بصنو لو

 هللا دبعف ءابكار نوكي ام ْنَسْحَأ هللا َدْبَع :لوقت ؟ َةَّيَتُق تناك اذإ :ريدقتب

 ءردصملا ريدقت يف «نوكي» عم «ام» و ءهنم لّدب «نوكي ام ٌئسحأ» و ءأدتبم

 «نوكت» اهنأل ربخ ىلإ جاتحت الف ريض «نوك يفو ءهنْؤَك ْنَسْحَأ :هريدقت
 «بكار» و ءابكار ناك اذإ :هريدقت فوذحم «نسحأ» ربخو ءْتْدْحَت ىنعمب ةئماتلا

 «عقو» و «ثَدَح» ريدقت يف ةرمغملا ناك نأل «ةرمضملا «ناك» ربخي سيلو ءلاح

 دق هنأ :همامت ةجوو «ىنعملا ةبج نم ال ظفللا ةبج نم مات مالكلا اذهو ءأضيأ

 ءابكار» لَمْجُي نأ زاجف «مالكلا اهب مي هربخو أدتبملاف «هربخو ًادتبم لصح
 زاجل «ةرمضملا «ناك» ربخ ًابكار ناك ولف «ىنعملا ىلع ال ءظفللا ىلع ًالْمَح ءالاح

 ريخ نأل ؛بكارلا نوكي ام ْنَسْحَأ هللا دبع :لوقت تنكف «ةفرعم نوكي نأ

 لاح هنأ مَع «ةركن الإ اذه نكي م اَمَلَف ؛ةركن نوكيو ةفرعم نوكي «ناك»

 هٌبصنتف ءِلاَم اذ هب يِملعو ءًأئاق هب يِدْبَع :لوقتو :"هيوبيس لاق ربخج سيلو

 )١( «ر» ف صقن .٠

 ) )0ج باتكلا :رظنا ١ ص 5١8.



 ليلا هب» و «نآدتبم «يمع» و «يدبع» ّنأ :اذه ليوأتو ءلاح هنأ ىلع

 [ب / :2] يماعو ءهب ٌرقَتْنُم يدبغ :تلق كنأك رارقتسالاب / بصن عضوم يف ءابلاو

 مات مالكلاف « (ةرصبلاب '"َرقَتْمُس يأ) ًامقم ةرصبلاب ٌديز :لوقت اك ءهب ٌكقَتْحُم

 نإ كلذ فرعاف ءلاحلا ىلع هدعب ام بصن بجو هب مالكلا مت اذإف ءاذه ىلع

 :ناغت هللا ءاش

 .لصألا يف صقن ()
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 | فورّأفلا ُباَب

 ؛لامغو «نيِي :ةتس وهو «ءيشلا راطقأ دحأ يف ناك ام :ناكملا فرظف «نامز

 امو (ىلعأو '"لفسأو) مامأو ,فلَخك ءاهانعمب ناك امو هَقْوَفَو «تْحَتو «ءاروو
 .كلذ هبشأ

 صَتْخُم :رخآلاو ميبم :امهدحأ :نيمسق مسقنت ناكملا فورظ نأ ملعاو
 يّدعتملا لعفلاو ءرجلا فرح ريغب هيلإ لعفلا ىدعتيو ءانركذ ام وحن مهبملاف

 - :نيبرض ىلع هيلإ

 ُلَمْثَتْتُي الو نارقتسالا :رخآلاو ءًارضمو ءًاربظُم ُلَمْعَتْسُي لعف :امهدحأ
 .ًارضم الإ

 لثم ٌرضتو ,ةعملا موي ديز مدق :وحن رمضملاو رهظملا لعفلاب بصتنَي دنَي اف
 :ةريدقت ءمويلا مدقم ريخ :لوقتف هيلع ليلد مالكلا يف ناك اذإ لعفلا اذه

 .مويلا مَدقَم َرْيخ تدق

 كفوف ديزو ؛كمامأ ديزو ءكّفقلخ ٌديِز :كلوق وحنف رارقتسالا اّمأ
 رقتسا ديز :ريدقتب هببشأ امو "5 أذبف «كّعضومو «كئاكمو «كتلابقو «كتحتو

 :ريرج لاق ههّيِلْبَقَو ههّييُرَعو ءاذك ّيِقْرَح وُم كلذكو «كمامأ رقتساو ءكقفلخ

 .«ق» يف ةدايز )0(

 7غ



 ان روق قد يلافادكلا"" أ كرك د اه فركذف الاخ تيه

 هيف لماعلا ولخي الف بوصنم فرظ لكو انارؤح ًقرش» ترقتسا يتلا يأ

 ا

 نم اني قدي ةليعو ةيتب دل نقامألا نم ناك ام: وق >:ضتشلا قرظلا امو

 نم ييرخلا ارق ةكبلةةنقأ اسونؤشلارو هتاذلار و هسا اوف رف

 او ةرخا فرع الإ ًاريضم الو :اريظع ةبلإ لففلا قدعتي ل قورظلا

 ةجسلا كنف نوالو "ا .نادلا قف كقأو هقوسلا قف تملكو هج ق

 ديز هو نارقتنالا هيف تلعأ قإ كلذكو-+('"اناذلا تقأو قوسلا تثلحو

 هذه يف رقتسا :ريدقتب حطسلا يف كوخأو ءقوسلا يف ورمعو رادلا يف

 .ةنكمألا

 :ةليللاو «مويلا :وحن يَضَقَتلاو لاقتنالا هيلع زاج اف :نامزلا فورظ امأو
 وحن صاخلاف ءٌهاَعو ؛صاخ هيف ًاضيأ وهو «ىثعلاو :ةادغلاو ؛ةعاسلاو

 .نامزو «تفو حش ماعلاو ةايركؤاب

 2 ا ريغ نم 3 0 ب و ىلإ ىدعتي 0

 .ةأدغ 000 امقو 5 :ةعاسلا ذا تملا ةعمجلا

 :نكفم نع: هالاو كتم ءاهدحأ نبق مسقنت فورظلاو :لصف

 .ةافصلا دنع : «ق» يف )١(

 «ماشلاب دلب ءاحلا حتفب ناروح .1760 ص هناويد :رظناو 7١١ صو +1١ ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو

 :ةافّصلاو ءيركذ كتركذف يأ ةدكؤم ةدئاز «متركذ ام» يف ءام» و ءاهيلع «لامشلا» ةلالدل حيرلل «تبه» يف ريضلاو

 .ءاسلملا ةرخصلا

 .لصألا يف صقن (؟0)



 نم هلق لماوحلا هيلع لكوقت ميارعالا هوس نقرفتي ؟ ةكشلأف

 :كرابم كموي ناو :كعظوم عستاو :كتاكم باط :كلوقك بارعإ ىلإ بارعإ

 ادن

 قوزع نم بع لعل مالو رطاو يصلان ارعاتف 3كم نيف اأو

 نم ترسو «كدعب نمو :كلبق نم تلج :وحن رمألا بلاغ يف «ئنم» الإ رجلا

 .كدنع تقاو ,كدعبو كّلُيَق تمدقو «كدنع

 ريس :زوجي الو ,نكتم هنأل ؛ «نيخسرف» عفرتق ءناخسرف ديزب ريس :لوقتو

 .روصح ناكمب سيل ةّنأل ؛نكمي مل افإو «نكتم ريغ هنأل ؛عفرلاب ""كدنع ديرب

 كلبق هن ريس وجع الو ثكتم هبأل ؛عفرتف حوبلا هب ريس :كتلذككو
 نم ءيشل نيمساب اسيل اهنأل ؛انكقي مل انإو «نينكتم ٌريغ اهنأل ؛عفرلاب كّدعبو
 كلذلف ؛طقف ريخأتلاو ميدقتلا ىلع نالدي انإو «ةعاسو ةليلو مويك تاقوألا

 اإل

 الو ةّرم تاذو َنْيَي تاَديَمّبَو ءءاسمو ًاحابصو ءاشع هيلع ريس :لوقتو
 «احابص» و «ءاشع» نكقي مل افإو «ةنكتتم ٌريغ اهأل ؛ هذه نم ءيش ٌعْفَر زوجي
 هب بهذي مل «ًءاسمو ءأحابصو ءءاشع كروزأ انأ :تلق اذإ كتأل ؛ هًءاس» و

 ىلع لدت ءاممألا هذه تناك اماف «هئاشعَو «هئاسمو ءكموي حابص ىلإ الإ مولا
 :اندكي "هنن فاقرألا هذيل اضالعأ ءانبأ نوكت نأ نيغ نم تابعت كاقذأ

 .ابعوضوم لصأ يف ابل سيل ام اهنّضتل

 :تلق اذا كنا ىرتألا :ةافردلا ءاينأ ني تنيقسع هه تاذء ادعو

 .كريغ :لصألا يف )١(

 .اهنكمت صقن : «ق» يف )0
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 ْتليّْتْسا ملف ءنيِتَبْرَم وأ ةَبْرَض َكَتْبَرَم :ديرت افإف «نيترم وأ ةّرم كتبرض
 نكت لك تقف اهتم تسكلو - نامزلا ءانأ ف

 كتم نأ انثي دقو «هعجو + هدعبا ٌريغضت تاَدْيعَتَف + نيب تاَدْيعُي» امأو

 ءعفرلاب كّدعبو ,كلبق ريس :لاقي نأزجي ١ اماف نيك ريغ «لْبه و

 ش .َعفْرُي نأ ِهرْفَّصُم يف زجي ل كلذكف

 :لوقت ءنكقم ريغ هنأ يف «ةّرم تاذ» ةلزنمب «ةليل تاذ» و « «موي تاذ»و

 :موي تاذو: ؛ةليل تاذ هيلع ريس

 تاذ "تَنأو) موي تاذ هيلع ريس :كلوقك «حابص اذ هيلع ريس :كلذكو
 , :؟9سيقلا ؤرما لاق موي لاح وأ ءموي سفن تاذ دارأ هنأ ركذف «مويلاو «موي

 لامي فاطم اكو مادعيساذ لاا ممتذل
 «ممْثْخ» ةغل يف الإ ءبرعلا ةغل عيمج يف نكتي ال هنال ؛عفرُي ال و 0 ا ُ د : 5 5 هو )0( 5

 تاذو ءموي تاذو ءةَّرم تاذ هيلع ريس :نولوقيف نكتملا ىرْجُم هنورجي مهنإف
 هدشنأ :'!عْنَخ نم لجر لاق ؛هيف يذلا ماَيْبإلاِب نوُدتْعَي الو عفرلاب «ةليل

 :هيوبيس

 .«ر»و لصألا ف صقن )١-1(

 :اذكه هيف لوألا رطشلا ةياورو 156 ص سيقلا ئرما ناويد :رظنا (؟)

 ةادغ يف يحلا اهتْحَبَص
 .ةلوادتملا وحنلا بتك يف هب دبشتسا نم ىلع رثعأ ملو «ةياورلا هذه ىلع هيف دهاش الو

 كلذب كوخ يابص اذ هيلع ريس :لوقت «ةّرم تاذ» ةلزنمع «حابص وذ» و» :16 صا ج هيوبيس باتك ف )0

 نوكت نأف ةييرعلا ةدّيجلا اّمأو ؛ةليل تاذو :«ةرم تاذل ًاقرافم معثخل ةغل يف ءاج دق هنأ الإ ءبرعلا نع سنوي

 : «اهتلزنمب

 - ١ ج عماوللا رردلاو ١ ص ١ ج شيعي نباو 6/6 ص ١ ج ةنازخلا يف ؟ يمعثحلا ةكردم نب سنأ وه (

50 



 ُدوُسي ْنَم ُدوَسيام رمأل ,حابص يذ ةماقإ ىلع َتْمَرَع

 .عفرلا زوجي ةغللا هذه ىلعف «موي ةماقإ ىلع تُسزع :كلوق ةلزنمب اذبف

 «مويلا وحن ًافرظو أما لمعَتْسُي اهف فورظلا نم عفرلا زوجي افنإو

 ٌرهشلاو «ةدراب ةادغلا :لوقت ءكلذ هبشأ امو ؛عضوملاو «ناكملاو ربشلاو

 تزبخأو «ءامسأ اهتلعج كنأل ؛ابعفرتف ٍقتْسُم عضوملاو «ٌءساو ناكملاو ءكرابم

 .ورمتحو ديز نع ربخت اك ءابنع

 افرظ هتلعج دقو هنع تْينكو «مويلا تْمَدِق نإف اليم َمويلا ترس :لوقتو

 .اليم هيف ترس ُمويلا :تلق

 :تلق ""(هب) لوعفم هّنأ ىلع نكلو ءفرظ ريغ "(وهو) هنع تّينك نإف

 ترسو ءَمويِلا ٌهَتْرس ليملا :لوقت ليملا نع تينك نإ كلذكو اليم ةترس ٌمويلا

 :"اهيوبيس دشنأ اك «مويلا هيف

 ةلفاون لابتلا نْعَّطلا ىوس ليلق ًارماعو ًاِيَلْس ةانذيش مويو [ب /]

 55١. ص ١ ج يليهسلل فنألا ضورلاو ءا18 ص -

 7" ص " ج صئاصخلاو ,540 ص ؛ ج بضتقملا :ًاضيأ رظناو 21١١ ص ١ ج باتكلا ده
 اوش نم تيبلاو 1

 ١؟ ج صصخل او 73" ص ١ ج عسمبلاو 0540 ص ؟ جو ١٠١ ص ١ ج برقملاو ١81 ص ١ ج يرجشلا نبا يلامأو

 رثؤم وأ ٌدتعُم رمأل ْئأ مأل فصو اهنأل عضوملا ةرورجم ام» :صئاصخلا يف ينج نبا لاقو (حبص) ناسللاو 75١ ص

 نأ ىلإ ودعلا ىلع ةراغلا رخؤيو ًاحابص مقي نأ ىلع م َمْرَع هنأ رعاشلا ديري هدومي نم دوسي
 هتوقب هنم ًةقث راهنلا َوُلُعَي

 .ةّيفرظلا هجولاو ءأعاستا ةفاضإلاب «حابص يذ» رج :هيف دهاشلاو «مهيلع هراصتناو

 .«ق» يف ةدايز )١(

 .«ق» يف صقن (؟)

 اذكهو ءامويو :«ق» يفو .رماع يب نم لجر ىلإ يرقنشلاو هيوبيس هبسنو ١4ص ١ج باتكلا :رظنا (؟

 يرجشلا نبا يلامأو ١ص لماكلاو .١٠هص ؟ج بضتقملا :اضيأ رظناو .ينغملا يف ماشه نباو «لماكلا يف دربملا ٌةاور

 رردلاو ,50”ص اج عمبلاو 50”ص ينفملاو 1؟«ص ا١ج برقم لاو ؛؟صو ؛هرص ؟ج شيعي نباو 286صو "ص اج

 لبنو لبن 3 «مدلاب ةيوترملا :لاهنلاو «ةنكط عمج :نعطلاو ءنالْيَع سْيَق نم ناتليبق :رماعو ميلسو 2177ص اج

 .سراحو سرحو «مداخو مدخك لهان عم
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 :ليقل افرظ لعُج ولف ؛فرظ َرْيَغ الوعفم ٌهَلَعَج هنأل ؛هاندهش :لاقف

 ارابخأ نوكت اهنكلو «ثثجلا نع ارابخأ نوكتال نامزلا فورظ نأ ملعاو
 لاق َةِّيْشَع كٌّجورخو ءَمويلا كّريسو ءأادغ كّمودق :كلوقك رداصمللا نع
 ش :ةغبانلا
 ةركألا ةفادسلا افك كاذيو انيق متلو نأ "فاذقلا مَعَ
 "اذه حرش مدقت دقو جي م ةّيشَعلا دجسملا وأ «مويلا ديز :تلق نإف

 فم ديز :كلوقك ناكلاو نامزلل افورظ لمعتسُت ٌرداصملا ّنأ معاو :لصف
 دير :ريدقتلاو «بلكلا َرَجْرَمو .ةلباقلا َدَعَقَم ينم ا"ورمع) و «مجنلا طانَم

 دارُيو ءبلكلا رجزم عضومو «ةلباقلا دعقم عضومو ءمْجَنلا طانم عضوَم (”'ينم
 3اس عب نحرلا دبع لاق ةيعبتلاو بيرفتلا .مالكلا اذه

 :ن» يف ()
 ةزيجحتسالا ياززلا اهب قرع كاديجحتشمو اني اةحتت#وو نأ يراصخسلا أ

 :«ق» يفو «تيبلا يف ةياور يهو
 دوسسألا بارغلا باعت كذ بو انت [ بسنابي :فاسمفلا#)

 1 .اضيأ هيف ةياور يهو
 وص هناويدو /2ص اج رردلاو ؟؛ص اج عمبلا :رظناو ؟ "ص اج صئاصخلا يف ينج نبا دهاوش نم تيبلاو

 نامزلا يف بصنلاو عفرلا زاوج :هيف دهاشلاو ««ظيقلا بارغ هب مبضعب صخو بارغلا :فادغلا» :(فدغ) ناسللا يفو
 .عمبلا يف يطويسلا لاق ؟ دوجأ بصنلاو «ىنعملا ما نع اربخ عقاولا

 نم قبس ايف ١٠؟ص رظنا هل اربخ نامزلا فرظ نوكي نأ زجي مل ةثج ناك اذإ أدتبملا نأ معاو :هلوق دنع ()

 .ةرصبتلا

 .«ق» يف صقن (؟5)

 هناويد يف سيل هنإ :ةيبرعلا دهاوش مجعم بحاص لاقو 2051ص هناويد يف وهو ءصوحألا ىلإ بِسْنو (8)
 ."؟غص دهاوشلا مجعم :رظنا

 ؟ج يرجشلا نبا يلامأو 75ص ؛ج بضتقملا :رظناو ءصوحألا ىلإ هبسنو 50ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو
 برح يئنبب دارأو ءهّتْقلَع اذإ هطوُنأ ءيشلا تّطن نم اََقَلَتُم :ايرثلا طانم .ناسح نب نمحرلا دبع ىلإ هبسنو 55ص
 .فرظلا ىلع هايرثلا طانم» بصن :هيف دهاشلاو «برح نب نايفس ينأ لآ
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 اينوجت تلمتايق [انذكا طاق ممل دف اك َنْيَح قب واف

 رك ا لا ْئِباَر دعقَم ةقوكعلاو 0

 تقو يأ «جاحلا َمودُقَو ل قوق كلروذأ لوقت اعنا يف كلذكو

 :يلْيقُعلا "حازم لاق ءجاحلا مودُق ' "(تقو) و مجنلا قوُفَخ

 اَمَعَْح يَح ىلع ماّمَه نباَراَغَم ٍةقّلعو ٍرازإ يف الإ يه امو
 .هتراغإ و يأ 0 نبا راغُم 0 يأ

 0007 نتف يْيأ» و «ذإ» و 5 :وحن 0 ع

 0 كإ نافاس 0 ءلبقتسلا 0 9 ا ماعلا :ذاف

 بستحملاو ؟8؛ص ةج بضتقملاو 355ص حادقلاو رسيملا :رظناو +: ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو )١(

 ناويدو ؛508ص برعلا راعشأ ةرهججو ١١:5ص اج ةنازخلاو «(برض) ناسللاو 50ص اج شيعي نبإو ؟40/ص ؟+ج

 «ليللا رخآ نم رحلا ةدش يف الإ كلذك نوكيال وهو ايرثلا لابجب علطي رمحأ بكوك :قوُيعلاو ص نييلذبلا

 «نوعنصيام رظني نيبراضلا موقلا قوف دعقي لجَر :مبئبارو ححادقلاب نوبرضي موقلا مو ءبيرَش عج :ءابّرّهلاو

 «ءايرضلا نم ئبارلا دوعق ناكم لثم ايرثلا نم هناكم :لوقي «عفتري الو مدقتيال :عُلتَيال ءايرثلا :انه مجنلاب دارملاو

 ابيبشت هصاصتخا عم فرظلا ىلع هدعقم» بصن :هيف دهاشلاو رحلا ةدش نم تقولا كلذ يف ءاملا تدرو أرُمُح فصي

 .ناكملاب هل

 .لصألا يف صقن (0)

 بوث نب دْيَمُح ىلإ هبسنو ١١ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو .هناويد يف سيلو ِِرْوَث نب ِدْيَمُح ىلإ بسنو (0)

 نب ديمح ىلإ لماكلا يشاوح يف بسنو هدربملا هبسني ملو ١١١ ص لماكلاو ١١ص ؟ج بضتقملا :رظناو ءملعألا اذكو

 ؟ج صئاصخلاو ه56ص دنزلا طقس حورشو ؛00ص ؟ج يزيربتلل ةساملا حرشو ؛5ص :ج صصخلا :اضيأ رظناو روث

 ردصم لصألا يف راغُمو .1760١ص هج يناغألاو (قلع) ناسللاو ١٠ص اج شيعي نباأو ؟76١ص ؟ج بستحملاو ١٠ص

 لوأ وأ ؛ةيراجلا هسبلت نْيَمُك الب ريصق بوث :رسكلاب ةقلعلاو ءندبلا نم لفسألا فصنلاب طيحي بوث :راز إلاو ءيهم

 .نهلا ءايحأ نم وهو ؛معثخ يح ىلع مامه نبا ةراغإ تقو نسلا ةريغص تناك اهنأب ةأرملا فصي ءدولوملا هسبلي بوث

 .«(ق» يف صقن (4-5)
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 تجرخ :كلوف يف فلذو ءاضيأ ناكلأ قورظ«نم افرظ ذأ نوك دقو

 دنع ديز ينأجافف :ىنعلاو هدير ينَرَفحَف تجرخ :تلق كنأك :تيز اذإف

 .ديز د0 :كلوقك وهو «2هريخ «اذإ» و .ءادتيالاب 5 :ديزف «يجورخ

 :ن حو هيف كل ناك اربخ نوكي نأ حلصي ءيشب «ديز» دعب تْنِج نإف

 تئش نإو «مئاق َديِز اذإف تجرخ :كلوقك لاحلا ىلع بصنلاو .ربخلا ىلع ٌمفرلا

 ق هياوجو «ءازجلاو «ماهفتسالا قف مع « مهبم نامزلل فرظ متم و ْ

 نود اننثيخ نصخيال لاؤسلا نأل 4القتسم وا ذك ايفا قاعتلاو ماهفتسالا

 نو «نسأ :لوقتت تجرح تم ةكلوقك افورعمالا ةبارح ةوكيألو

 ولو «ةعجلا َمْوي وأ ءًادغ :لوقتف ؟كّجورخ ىتم :كلذكو ءادغ :لوقتف ؟خيرخت

 نييعت نع عقو لاؤسلا نأل ؛زجي ل «تاقوألا نم اتقو وأ «نيموي وأ اموي تلق

 :لوقت «ءازجلاو ءمابفتسالا يف ًاضيأ لمعتسيو «ناكم فرظ :«َنْيَأ و .نامزلا

 ةقكمألا نم اذع هبشااش وأ قوسلا قوأ هجنلا ىف ةباوجق ةيزقثأ

 .ةصتخلا

 دهر ثيح كتيأر.هلوق «لتخا ىلإ فاضي "نام فرط كخنو

 مدان هلع قاكلا ىف هقألاف "وتلا لإ ءقاكيتالو قيل َماَق ثيح كترزو «مئاق

 .لّمُلا ىلإ ةفاضإلا يف ءهارْجُم يِرْجَْأَف نامزلا يف

 . «ق» يف صقتن (0)

 :هلوق وحن «نامزلا ىنعمب «ثيح» لمعتسي دقو ؟؟ص ؟ج شيعي نبا يف (9)

 : تت :ظككك تش 20129207 د شعت لهي تف قلل

 .«نامزلل درت دقو :شفخألا لاق ..» ١١ص ينغلل يف ماشه نبا لاقو

 :رعاشلا لوقك درفملا ىلإ اهتفاضإ :اردان ءاج (5)

 ةئاعيتتممفلا يل 0 يضاولا ضيبب ع د ىلكلا تحت منَعْطَنو

 .١؟2ص بيبللا ينغمو ة؟ص ؛ج شيعي نبا :رظنا
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 رئاسك درفملا ىلإ فاضُت نأ اهقَح ناك هنألف ؛مضلا ىلع اهّؤانب اًمأف
 درفملا ىلإ ةفاضإلا نع عطُق اماف ءركب مامأو ءورمع فلخ ديز :كلوقك اهتاوخأ

 .ةفاضإلا نع اًنَعطَق ْذِإ نْعَب» و «لْبَق» يِنَب اك ءمضلا ىلع ين

 ٌريغ :رخآلاو «نكتتم :امهدحأ «نيمسق مسقنيف فورظلا نم برعملا اّمأو

 :نكتملا ريغو ءانُمَدَق 5 فرظ رْيَغ أمثا لمعتْسُي نأ زاجام :نكقملاف «نكتتم
 :(" طم ايف) ةلاثم امد دقو كقرظ الا لمعي الام

 ءءاممألا يف هلاعتسا رثكام وهو «ضعب نم انكمت دشأ هضعب نكتملا نأ ملعاو
 :ديبل لؤقك ءرعّشلا يف الإ هُمْفر ٌنّمْحَي الف ءءامنألا يف ةّلاعتسا رثكي ملام هنمو

 "”ابماَمْأَو اهّفْلَخ ةفاَحَلا ىَلْوَم هنأ ْبِْحَت نْيِجْرَملا الك تَدَفَف
 :تباث "'نب ناّتسح لوقكو

 .ةرصبتلا نم 5١5 ٠١6 ص رظناو .«ر» يف ةدايز )١(

 هبارعإو نآرقلا يناعمو 580ص ةجو ١٠ص ؟ج بضتقملا :رظناو ؛٠:"ص ١ج هيوبيس دهاوش نم وهو (؟)
 8/,7ص اج رردلاو ١٠ص اج عمبلاو ١١ص بهذلا روذشو ١؟؟صو ؛؛ص ١ج شيعي نباو 15ص ١ج جاجزلل

 .١58ص هناويدو (الك) و (ممأ) ناسللاو 85ص ؟ج يرجشلا نبا يلامأو ,؟7١ص ؟جو ١١ص اج ةغللا سيياقمو

 ريضلاو ءفلخلاو مامألا نم اهفوخ يأ ابتفاخم يعضوم ىنَع هنأل هاَّنثو «ةروعلاو ةرفثلاو رفثلاك ةفاخلا عضوم :جرفلا

 ةيضع خيشلا لقتو «ابتفاخم لَو يأ اهتفاخم ىلوم» :(ممأ) ناسللا يف :ىلوملا ءاهفصي يتلا ةيشحولا ةرقبلل «تدغف» يف
 «كالؤَم يه ُراّثلا ْمكاَوَأَم» :ىلاعت هلوقك ءيشلاب ىلؤألا ىنعب انه ىلوملا نأ بلعث. نع ١٠ص ؟ج بضتقملا ةيشاح يف
 ةيشحو ةرقب فصي انه ديبلو 7؟"ص هج طيحلا رحبلا رظنا «ةيآلا ريسفت يف ىنعلا اذه نايح وبأ ركذو ركب ىلوأ يأ
 : .دئاص نم ةفيخ تسجْؤأ

 طحصو ؛ناسح ىلإ تيبلا ةبسن ةنازخلا يف ٌيدادغبلا أّطخو ,58ص اج ناويدلا تادايز يف تيبلا (0

 .١57ص هناويد يف وهو «كلام نب بعك ىلإ هتبسن
 يدادغبلا لاق 5 رهدلا ىدم :رهدلا دي 6ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو ءاربج) ناسللاو ١؟؟ص اج ةنازخلا :رظناو

 .ةنازخلا يف
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 انيمامأ ليترخ الإ سذلا هك ةيقك .نمااسل قلت ايوان

 .اًنيبام ىلع ءابمامأ» عفرف

 الإ نوكي آلؤ :(كءاوبي ""لجرب فروع «كيتوفك) ةاؤن كتل: قو

 نعملا ىف الإ هبا نوكي الون" كويس لات" كشف فوط ةنأل "ةانؤضتم

 ا"”:رعاشلا لاق

 «تاؤسل اجلطأ زي تلذع امو قاف ةفابلا ة هج تناذعت

 لا لوق لثم «ةرورض هدنع وبف

 لوكأَم ٍفّضَعَك ّلْثم اورّيْصَف

 ب( لف لوو اق مطولا ادع 3 رش دو وقعا لمعت نقاد أل

 .ماللاب ةرَجو اي 55 كف يع فرظ وهو «كءاوس» لعج كلذ 3

 .«ر» و' لصألا يف صقن ()
 .١5"ص اج باتكلا :رظنا (0)

 َ .52ص هناويد :رظنا ءىثعألا وه (0)

 255 ص ١ج يرجشلا نبا يلامأو :44ص ةج بضتقملا :رظناو 50 صو ١١ص اج هيوبيس دهاوش نم تيبلاو

 86صو ؛؛ص ؟5ج شيعي نباو ؟؟هص فاصنإلاو ؟ةهص فيرحتلاو فيحصتلاو 2074صو 5١١؟صو 45ص ١جو

 ء(اوس) ناسللاو ١1ص ا١ج رردلاو 0١٠”ص اج عمهلاو 1 صو ١7ص ؟ج رئاظنلاو هابشألاو ةهؤص ؟ج ةنازخلاو

 ةقانلا لعف هيلإ هريغ نع لْيَلا لعجو ةماعلا لهأ نم هاوس دصقي مل هنأ ينعي ءنْيءاتب فئاجتت هلصأو فرحنت :فئاجت

 ١ .زاجما ىلع

 .١18ص هناويد تاقحلم يف وهو ةْيْوُر ىلإ بسنو ءطقرألا ُدْيَمُح وه ()

 لوصألاو 750 صو ١4١ص ؛ج بضتقملا :رظناو ءطقرألا ديمح ىلإ هبسنو "٠١ ١ج هيوبيس دهاوش نم تيبلاو

 ؟١00ص ١ج حيرصتلاو «400”ص ١ج ييعلأو ١2172ص هدهاوش حرشو ١1ص ينغملاو 57١ ؛ج ةنازخلاو ؟6هص اج

 فصعلاك اوراصف مهتفأش تلصؤتسا اموق زجارلا فصو 54ص ١ج ينومثألاو ؟؟؟ص اج رردلاو ١٠٠ص ا١ج عمبلاو

 اة لكأ يذلا عرزلا وأ نبتلا فصعلاو :هبح لكأ يذلا

 .«ر» و لصألا يف صقن (5)

 5 نسور 5



 )0( 1 6 كا 0 55 1 5
 موي نم انقدرأ اذإ «ةيشسع» و «ةوحص» و «ةودذع» و («رحس» نا معاو :لصف

 .فرصنتال هنيعب

 ليخألا ناآكو ؛ماللاو فلآلا نع 11 ةفرعم هنأ هيف ةيلاق :«رحس» امأف

 لِدَع اًماف ٌةاَدَعلا :لاقُي 5 ٌنَحّسلا :لاقيف «ماللاو فلألاب هفيرعت نوكي نأ

 نم ةّمالعب ًافّرَعُم الو ءَأَلَع نوكي نأ ريغ نم ةفرعم لعُجو «ماللاو فلألا نع

 اذإف ؛فرصْني لو ؛نكتي مَلَف ههلصأ يف هل سيلام َنّبَصَت فيزعتلا تامالع

 ؛عقرُي مو «فرصنا 20 نايف دف الو عقر رع ل «رحس هيلع ريس :تلك

 :ةيدعلا ىدحإ هدعب تلازن: دقق نيهمتلا لاح "يق لكي ل هنألق :هفرض امأ

 هب ُدارُي ناك ذإ نيغصتلاب هل سيلام نّمَضَت نم جرخي مل هنألف :هعفر كرت اّمأو

 .عفرُي م كلذلف ؛كموي نم تقولا كلذ

 ريغ تانّكَمتُم نُمإَف :ةّيْشَح و (”ةَوْحَض» و) ةَوْده» و فرْكْ» اَمأو
 «ٌرحس نّيضت !؟ ءابلطأ يف اهبل سيلام نّيضتت مل اهتألف اهنكَم اًمأف ؛تافرصنم

 ابلك اهتفرص اهَتْرْكن اذإف «ثينأتلاو فيرعتللف ؛اهيف فرصلا عانتما اَمأو
 .اياشعلا نم ةّيشَعو ءركبلا نم ةَرْكْبو هراحسألا نم ٌرحس هيلع ريس :تلقف

 .ةّلعلا هذبل ؛مأت اذهو «كَدْعَبو كّلُبَق ٌنكبو «كدنع

 .كموي م :«ق»و «رد» يف )0(

 .ريغصتلا لاح نع :لصألا يف ()

 .«ق» يف صقن (9)
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 [ب / :4] ورعو ءكيف ٌديز :وحن هيلع توكسلا / نّمحيال اَمَق :ٌماتلا ٌريغ اًمأف
 كيف ديز :لوقتف نبخب ُهَعَم يتأت ىتح هيلع توكسلا زوجيال اذهف ؛كب
 دعب تنجو «فرظلا ىلع توكسلا َنّسَح اذإو ءدوخأم كب ورمعو «بغار
 ءابكار كّمامأ ٌورمعو ءارئاس كقلخ ٌديز :كلوقك «لاحلا ىلع هبصن زاج ٍرّبب
 ورم الو ءًاذوخأم كب ديز :زوجيال ربخلا بْصن زجي مل مات ريغ فرظلا ناك نإف
 .لجو نع هللا ءاق نإ كلذ: فرعاف ءانّيَي ال ؛ًابغار كيف
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 زييئتلا ْباَب
 يع :كلوقك هنم رثكأ ىلع لدي دحاو هنأل ؛ةركن الإ نوكيال زييقتلا

 لاحلا تناك ؟ ءرادقملاو ءدودعملل َنييْبَت هنأل ؛ًابوصنم الإ نوكي الو ءًاهرد رثع

 ,مالكلا ماق دعب ءيجي امههالكف . مسالا اهيلع نوكي يتلا ةفصلل ًانييْبَ

 ءاق مالكا نأ فركألا ا قب اوان قش كأم :كلوقك

 ؛اهْجَو» و هأبأ» :كلوقب تئج افإو ؟كنم نسحأو ؛كنم :م مركأ وه :كلوقب

 ديز ينءاج :تلق اذإ كنأ اك ءهنم نتشأو هنم مركأ راص هب يذلا ءيشلا زييمتل

 ناك يتلا ةفّصلا َنّيَبَتل ؛ايشام :كلوقب : تنجو اك مالك ديو ل ءاجق ايفان

 .هئيجم تقو يف اهيلع

 .لوقنم ٌريغ :رخآلاو «هلصأ نع لوقنم :اههدحأ :نيبرض ىلع زيعلاو

 بانو ءاحش "اقَقَت ءأبجو َنّسَحو ءاقرغ يجعت :كبوق ومن "لوقنملاف)

 م هس تباطو هكحت اننتو :ةيشو تحف هَقَرَع بّيصت :لصألا ناك ءاسفن

 عاستالاو مالكلا يف فرصتلل هببس نم وه امل لعّجو ءهلعاق نَع ّلعفلا لقت

 .هيف

 ءدودعملاو «نوزوملاو ءليكملا نم ريداقملا دعب ناك اَمَف :لوقنملا ٌريغ اَمأو

 هّلوطو ءامهرد نورشعو ءأنمس ناونمو ريش "!ناّرُك هدنع :كلوقك ءحوسمملاو

 .اعارذ نوثالث

1 
5 

 تقشناو تقلفنا يأ ءتأّقفت :هنع هللا يضر ركب يبأ ثيدح يفو ...وّشلا :, ءقفلاو ...» (ًاقف) ناسللا يف ()

 :باتكلا لئاسم نمو
0 

ل لايكم ٌمْكلا» ىرك) ) :ناسللا يف (0)
 قارعلا لهأ دنع وهو .. .قارعلا لهأ

 .«ازيفق نوتس
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 ثنؤملاو ركذملا يف نيعستو ةعست ىلإ ٌرَشَع دحأ نم ددعلا نأ معاو :لصف

 :تلق اذإ ََّشَع ةقلت ىلإ َيدَع دَحأ يف َرَدَقُم نيونتلاو ,"”روكنم ٍدحاوب ٌرّسفي
 ردغو هيو.« ةركعو هكا هئلطأ نأ ؛ةيِراَج َةَرْشَع َعْمتو كلُجَر َرَشَع : 5
 3 ا هدش ام فيش دج وة ولك لكو .ةيراجو ًالْجَر تّبصن كلذلو

 ا" ءاشلا لاق .ًاباوثأ ةسخو الاجر َةثال١ (""يدنع) :تنّون اذإ كلوقك
 ءاينيقلاو هولا ضخ ويكشف تانغ نتلايم نقلا يفانغ اذإ
 يف نونلا ةلزنمب ءتَنَوُن اذإ «ةفاضملا دادعألا نم ياو «ةثالث» يف نيونتلاف

 ورشع هذه :لوقت :ةفاضإلا ٌريغ سيلف ؛نيونتلاو نونلا تفذح نإو «نيتئام
 .لجر اتئامو «باوثأ ةثالثو ,كاتّنامو ل ركب وعستو ,كيخأ وُثالثو ءدْيَز

 :لوففلاب هةكيضلا لع رزملا يصح افإ ل امو «نيرشع» نأ ملعاو
 1 0 ا ! «نيبراض» :ةلزنمب لعُج دق «نيرشع» هنأل

 تبصن نونلا تبثأ اذإو ءديز وّبراض :كلوق يف فاضتو «نيبراض» نون فذحت
 ةعست ىلإ دادعألا نم اههبشأامو «نوُرْشع» تبّبْشَف ءاديز نوبراض :لوقتف
 لكما امو نيبراضب /نيعستو

 قزاز اني نوتالثو ةنيراج ةورشعو الجر ردع ةحأ فلوق نأ لعاو

 .نّونَم :«ر» يف )١(

 .هر» يف صقن (0)

 .هريغو هيوبيس لاق !؟ يرازفلا عّبض نب عيبَرلا وه (؟)

 هج بضتقملا :رظناو ؛:ةبض نب ديزي ىلإ يناثلا عضوملا يف هبسنو ,5955صو ١٠ص ١ج هيوبيس دهاوش نم تيبلاو
 صصخلاو ؟؟١ص ؟ج يلاقلا يلامأو 81١ص ١مسق ؟ج يفاريسلا حرشو ؟؟ "ص لمملاو 77ص بلعث سلاجمو ١١؟ص

 هج شيعي نباو 45ص دودمملاو روصقملاو ؛1761ص دنزلا طقس حورشو ؛/ص نيرّمَعْلاو ١١ص هجو ؟هص اج
 ١٠ص اج رردلاو 0١ص اج عمبلاو ؛88غص ؛ج ينيعلاو ١٠ص ؟ج ةنازخلاو ؟5٠١”ص اج برقملاو ؟١ص

 ردصم بابشلا :ءاتفلاو .!١ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو (اتف) ناسللاو !"ص ؛ج ينومثألاو 74ص ١ج حيرصتلاو

 .ىتفي يتق

0 
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 3 نوثالثو «يراوجلا نم نورشعو «لاجرلا نم 8 3ع :هيق لضصألا

حاوب اوقأو «عيمجلا ظفل اوفدحو «سنجلا نييبتل انيه « «نم».و «ريناندلا
 ا"ايوكتم د

 :اراصتخاوب ازابكإ ريدقتلا ذك لع لزب

لي عضوم يف الإ " انج ْرْيمْلا نوكي نأ زوجي الو
 "”(هيق) دحاولا سبت

 ثدراو هادي كد ةرلأ هيرذ علك لو ءاديبغ كنم ُهَرْفَأ ديز :كلوقك عجم لاب

 مي ءاديبع :تلقف ءادحاو ادبع :ديرُت كنب سبتلاو ؛ليلد هيف نكي مل ءعجلا

 .« لامع نيرسخألاب ' 1ك لق :لجو زع هللا لاق اك ءملا تدرأ كنأ

 دلل :كلوقك ءلاماب هكايعلا يقح اذإ ملا جلع سس لخذت نأ زوغو

 هّرَذ هلل :لاحلا تدرأ نإ هريدقتف ؛لاحلا لتحيو ّسيقلا لف و اا هُوَ

 «نم» روك "ع هرد هلل :زييقلا يف روميو هتّيسورف لاح يف

 ءلِجَر نم هلثم تيأر امو «سراف نم هرد هَّلل :لوقتف «سبللا لوريل :هيلع

 .انيبام ىلع ءسراف نم هعجشأ امو

 زاجأو هئدقت 000 دنع زوجي الف ا ماعلا ناك اذإ اما 2

 .نونم :«ر» يف 0

 .اعيمج :لصألا يف ()

 .مالكلا متلي هلثبو «خسنلا عيمج يف دوجوم ريغ نيترصاحلا نيبام 0

 .«...مكئبنأ له» :لصألا يف ()

 .فبكلا ةروس نم ٠١ ةيآلا )0(

 .١٠©ص اج باتكلا :رظنا (1)
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 نم "!َنوُجَرْخَي ْمهَراَصِبَأ ًاعْشخ» :لجو زع هلوقك ءلاحلاب ُبّبَشو '”يزاملا كلذ
 :'"ارعاشلا لؤي ةيدتنماو « تادجألا

 ٌبيطَت قارفلاب ًاسفت ناك اضو منج يبس كارب قي نحل

 قلد هنخأ امو «كتنش شوو :هاقنك كش هاذه ىلع هددع زوجين

 ليف نفل هةلفانش نم لوقت نقلا اذه انألا قال هي وبس جبال
 اذه تاقنع ى زكا نأ هو رعا هيسوو ءامدعت لبكي نأ "'كلظف

 ؛ريخأتلا ةين ىلع هميدقت زوجيال لعافلاو انّيب اك ةقيقحلا يف لعاف ههبشأ امو
 است ك1 ةهةيوبست ةتاحصا لاق «قعلا ف العاق نأك 13[ زيملا اذه عدقت نكي ل
 ىنغأ :”هريدقت ءردقُم لعفب ٌةبوصنم «بيطت قارفلاب اسفن ناك امو» :هلوق يف

 ء54ص ١مسق ؟ج يفاريسلا حرش :اضيأ رظناو دربملا كلذ راتخا ثيح ١ص ؟١ج بضتقملا :رظنا )١(

 :جارسلا نبا لاقو 597١ 57 ١ص اج لوصألاو

 نباو 856 2588 ص فاصنإلاو ؟ءص ؟ج صئاصخلا :اضيأ رظناو «هيف هيوبيس بهذم ىلع كلذ يف نويفوكلاو»

 .؟00ص اج عمبلاو :575ص اج ةيفاكلا. ىلع يضرلاو .157ص ةيبرعلا رارسأو 76 - 75ص ؟ج شيعي

 .رمقلا ةروس نم !/ ةيآلا )١(

 .يدعسلا لبختأ وه (5)

 ؟:5ص لملاو 580“"ص 5ج بضتقملا :رظناو .6١٠ص ١ج هيوبيس باتك يف هتادايزو ينزاملا دهاوش نم تيبلاو

 ..ىليل رجهتأ :لّبخْملا لوق نم سابعلا وبأ هيف هالتو ناثع وبأ هدشنأام امأف» :ينج نبا لاقو 86ص ؟ج صئاصخلاو

 :اضيأ قاحسإ يبأو صن نب ليعامسإو ءيجاّجْزلا ةياورب هلباقنف «تيبلا

 بيطت قارفلاب يسفن ناكامو

 رارسأو 18ص فاصنإلاو 130 ١66 ص ١مسق ؟ج يفاريسلا حرش اضيأ رظناو «ٌماح دعب ُسايقلاو «ةياورب ةياوِرَف
 ينومشألاو ,50غص ١ج رردلاو ؛150"ص اج :عمبلاو ,555ص ؟ج ينيعلاو 4/4 7/“ص ؟ج شيعي نباو 1517/ص ةيبرعلا

 .42ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو (ببح) ناسللاو ,555ص ؟ج

 .١٠هص اج هيوبيس باتك رظنا (9)

 .21526ص فاصنإلا :رظنا (5)
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 ىلع هيف دهاش الف اذكه (””اذه) ناك اذإو نييقلا ىلع ٌةيوصنم تسيلو ءأسفن

 .زييملا "دقت

 ىلع :لاق هنأك نيداقللاب َةَّبَشُم اذهو ءادبر امّلثم ةرمّثلا ىلع :لوقتو

 ةحار عضوم ءامسلا يف امو ءاهواَسّي امو دبزلا نم ةرتلا ٌرادقم ("ةرْثلا)
 هراد فلخو ءاليم هراد َماَدَق يراد :لوقتو ٌنادقم «ةحار ةضوم# ثآل ياك

 .نادقملا 0 نأ تدرأ كنأل ةدقلا ىلع «اخسرف»و «اليم» بصنتف ءاخسرف

 نال فان ندور الخ "ورقات دعو تام دقو قلع زلم ل ةلوقتو

 .لجو زع هللا ءاش نإ كلذ فرعاف ريداقم هذه

 .«ق»و «ر» ف صقن )١(

 .ريدقت ىلع :لصألا يف 0

 هلخاد ّيِلّط هنأ رّيَقُم ىنعمو اذه ءِبّرَعُم وهو يِيَمُم ليطتسم فزخ ءانإ :دوقارلا» :(دقر) ناسللا يف (0

 راَقْلاب
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 مك ْباَب
 .ريخلا :رخآلاو ؛ماهفتسالا :اهدحأ :مالكلا يف نيعضوم ْمَكل نأ معا

 :نيرشع وحن «؛هدعبام ٌبِصْنَي ددع ةلزلمب '"'(هيف) تلعُجف :ماهفتسالا امأف

 .هرسفّيام سنج نم نوكيو ؛كلذ هبشأ امو «نيثالثو

 نم ابيف لمعيالو ٌمْسأ اهنأل «ةرورجمو «:ةبوصنمو ؛ةعوفرم نوكتو

 .مالكلا ردص هل مابفتسالا نآل ِ؛ٌرْجَيام الإ ءاهدعبام الإ /لماوعلا

 ءدحاو ءيش ةلزنمب رورجماو ٌراجلا نأل ؛هنع رْخّوي نأ زجي ملف راجلا امأف
 يف يهو لاجر انّبه يبف ؟َتْيأر ًالّجر ْمَك :لوقت ؛هبحاص نع امهدحأ درفُيالو

 ؟تيأر الجر نيرشعأ :هريدقت تيأرب بصن عضوم

 :لوقتو «هربخ كاتأو ءادتبالاب عفر عضوم يف كف ؟كاتأ الجر ْمَك :لوقتو

 نيرشعبأ :تلق كنأك ءابلاب ةرورجم يهو «مهارد انّبه يبف ؟كّبوث اهرد عب

 ؟كتوث ًاهرد

 «اموي» 0 نإ كلذكو ؟ معقم هللا دنع اموي يوقف :هريدقت «فرظلا

 روش كازا ع اموي اك كفرت ؟تكاش هللا ةيع ذك هتاف

 كيْبَق هزيغ و ؟كدل تم قورفعأ لوف 8 هل هلت ذ5 ةلوقتو

 .«م» وهو ًادتيملا ربخ «هدنع» و «هريغل ل «كببش»و ءكب تلفن هّريغف ؟هدنع

 5و ؟ًارانيد كَل ْمَك :لوقتف ءهْرّيَمتام نيبو «ْمَك» نيب لّصفُي نأ زوجيو .

 .«ق» يف صقت )١(
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 ض ىرشعأ :تلُق ول ,مالكلا يف «نيرشع» يف لصفلا َنّمْحَي الو .؟ابوث كدنع

 ْ دشنأ «رعشلا يف اذه زوجيو نجي ل ؟ابوث كدنع نوثالثأو ؟ارانيد كل

 وجيم

 ًالييك ًالْؤَح ِرْجَبلل نوُنالَن ىّصم دقام دقت يأ ىلع
 رثكي 0 نأل ؛«نيثالث» و «نيرشع» يف نسحي 1 «لصفلا «5» يف نْسَح افإو
 ًاهزد | :ديرت ؟كبايث ْمَكو ؟كلام ْمَك :"”لاقيف) الْضأ اهرّسفم فذح

 هاف 2" ا فدا ناك ايلف كيا 0 مَكو ؟كل

 ؛نيرشعلا عم َوَقَي لو «هيف ًايوق لصفلا ناك فذحلا عم (”هنم) ٌدارملا مهفُيو
 .اهمزلي ريسفتلا نآل

 فلأو «مقرد ةئام :وحن هدعبام َرْجِي ددع ةلزنب تلعُجف :ربخلا يف 5 اًمأو
 ,ريثكتلل «5و ليلقتلل «َبّر» نأ الإ ؛َبُر» هيف تلمع ايف الإ لمعيالو ءمقرد
 :قدزرفلا تيبو «يلَع كل لضَف و «تلخد "ادلب 5و «تيقل ملاع م :لوقت

 0 رافع لك نباح لق اعقق نار مادي كن
 .اهرجو ءابعفرو «(ةمع» بصنب ىوري

 .؟5؟ص ا١ج باتكلا رظنا )١(

 ,؟8١5ص فاصنإلاو 55ص بلعث سلاجمو همص ؟ج بضتقلا :اضيأ رظناو «يملُتلا سادرم نب سابعلل تيبلاو

 ينيعلا :اضيأ رظناو ءنيسملا هيوبيس تايبأ نم هنأ ركذو 1؟ص "جو :0475ص اج ةنازخلاو ١7ص ؟ج شيعي نباو

 (86ص ة؛ج ينومثألاو "١5ص اج رردلاو ؟0؛ص ١ج عمبلاو 7١7ص هدهاوش حرشو :075ص ينغملاو ؛485ص ءج

 .لماكلا :ليكلاو «(لك) ناسللاو ,؟"؟ص ١ج يدضعلا حاضيإلاو

 .لصألا يف صقت (؟5)

 وسلا اك
 .ةدلب :«ق» يف ()
 نباو ١؟8ص لمجاو .46ص ؟ج بضتقللا :رظنأو .1550صو 2155؟صو 5١ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو (5)

 - اج ينيعلاو 207؟5ص هدهاوش حرشو 2180ص ينغملاو ١؟١؟'ص ؟ج ةنازخلاو 565ص ١ج برقملاو ١1ص ةج شيعي
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 تتبلح دقو عادتبالاب عفر هعضومو ءامابفتسا ك١ لعج :بصن

 ؟يراشع يلع تبلح دق كل َةع نورشعأ :ريدقتلاو ءهٌربخ»

 ءاهزبخ» تبلح دقو «ءءادتبالاب 0 عقرو نارملا ىلع نا عقوأ :عقر نمو

 ؟تبلح دق كل ع ةْرَم 0 :لاق هنأك «تبلحب بصن عصوم يف «د»و

 ءادتبالاب عفر ابعِضومو 00 م لَفَح نح نمو .ةدحاو اذه يف ةقفلاو

 .تبلح دق كل ةّمَع ٌةئام :لاق هنأك ةريثك تاّمعلاو ٌنيلا «تّيلح دقو ءاضيأ

 ""(كل) م :لوقتف تّبصن ربخلا يف هيف تلمع امو «5» نيب تلصف نإف

 لاق ءٌورمَع كب مركم اذه :زوجي الو ءارمغ كب ٌمرْكُم اذه :لوقت ا؟ أدي يدنع
 5 ا

 اَهُراَغ ًابِدْؤَدْحُم ضزألا نم ةئوث ْمكواناَس مُوَت
 | :يماطقلا لاقو

 لمَتْخَأ "راَتقإلا نم داكأ ال ْذِإ مذنع نع داعم ب لاك رك

 ةةص ا ةج ينومثألاو ١١ص اج رردلاو ؟5ه:؛ص اج عمبلاو ؟ 88ص ؟ج حيرصتلاو ؛868ص ؛جو ١5650ص -

 الح ىلع ىتأ ةقانلا يهو :ءاَرْشَع عمج :راشعلاو «لجرلا وأ ديلا نم غسرلا ةجوعملا :ءاعدفلاو .420ص هناويدو 3/صو

 ش در

 .نورشعأ :«ق» يف ()

 .لصألا يف صقت (5)

 .ًاضيأ نيعوبطملا اهيناويد يف سيلو ىشعألا ىلإو ريهز نب بْمَك ىلإ بسنو ,عوبطملا هناويد يف سيل (؟)

 ىلإ ينج نبا هبسنو 8١ص اج بستحملا :رظناو هريهز ىلإ ًاضيأ هبسنو :,555ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو

 ىفارص ؛ج ينومثألاو ءقق١ص ةج ينيعلاو ١١١ كا5وص ؛ج شيعي نباو ,5*5ص فاصنإلا :ًاضيأ رظناو «ىثعألا

 :بدودحملا قيرطلاو .اهنيب ةقشلا دعب ىلع هحدمي نم ىلإ اه هجوتم هنأ ينعي ءهتقانل موت يف ريضلاو (روغ) ناسللاو
 «5» نيب لصفلا :هيف دهاشلاو ,راه :رئاه يفو ءكاش :كئاشلا يف ليق اك رئاغلا :راغلاو ءنوتمو ماكآ هب يذلا

 .لصفلل بجاو بصنلاو «ابدودحم» وهو اهزييمتو

 ؛ج شيعي نباو 55ص فاصنإلاو ,١1ص ؟ج بضتقملا :رظناو ؛,؟10ص ١ج هيوبيس دهاوش نم وهو (8)

 -.5 50ص اج عمبلا نقيا رظاو 6 او مح اككرع انيفبأ قيعلا يف دروو :«؛5؛ص ؛ج ىنيعلاو ١١ص و ١؟؟ص

 ت1

 1 ى]



 عفتريف «لضفلا اهيف هّلان يتلا ٌرارملا «5» َلَعَجَف عفر ًءاش نإو :'"هيوبيس لاق

 كنأك تارملل م و «لعاف ديزف ءديز يناتأ ""(دق) م :كلوقك ينلانب ٌلضفلا
 :رعاشلا لاق ءديز يفاتأ ةّرم مك :تلق

 "موضه حمت ةيقف ٌرِباَيو يِمك لطب ينتاف دق ْمَكَو
 00 ينتاف 0 َُك :لاق هنآك

 :""(رعاشلا) لاق 5 رعشلا يف لصفلا عم ٌرُجَي نم 0

 "ةَقَضَو دق هلغُب عركو العلا لان ِفرْقُم ِدوُجب ْمَك

 نرخ نم هنلادت لع كرتيف رعقلا قحدتبلا فاشلاو فاشل تب لستم

 . فما اخ ايدو

 :لوقيف 0 ل ةلزنع مك لْعَجب ريخلا 5 بصني نم برعلا نمو

 بصن :هيف دهاشلاو ,راتقإلاو ءهتلقو لاملا دقف :ٌمدعلا .«ص هناويدو ةهص :ج ينومشألاو ,51؟ص اج رردلاو-

 .ةيربخلا «5» نيبو اهنيب لصف نحح زييقلا ىلع هألضف»

 .5550ص اج باتكلا :رظنا ()

 .«ق» يف صقن (9)

 ثيح ؟05ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو ,25ص ؟ج بضتقملا :رظناو 55ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو (؟) '

 ««بيدألا ةحْرف» يف ةّليَُر نب ٍبْبْشَألل بوسنم هنإ باوتلا دبع ناضمر دذ هنع لاقو ءنيسخلا نم هنإ هبحاص هنع لاق

 :رسايلاو ؛ءعاجشلا :يمكلا» ؛ص قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمج ةلجم يف «نيسخلا تايبألا ةروطسأ» نع ةلاقم رظنا

 .ناصقنلاو مظلا :مُضَبلاو ءجاتحناو لئاسلاو قيدّصلل هلام مضهي يذلا :موضملاو همركل رسيملا يف موقلا عم لخادلا

 .نييفوكلا يأر وهو 504 50ص فاصنإلا :رظنا ()

 .«ق» و لصألا يف صقت (5)

 هيوبيس دهاوش نم وهو نْيَرُك نب هللا دبع ىلإو ءدونألا يأ ىلإ بنو مير نب سنأ تيبلا اذه لئاق

 ١ج برقملاو ١١ص ؛ج شيعي نباو ١٠؟ص فاصنإلاو 2347ص لمخاو ,ت١ص ؟ج بضتقملا :رظناو ,555ص اج

 دج ينومثألاو 7١ 1ص ؟جو ١5؟ص اج رردلاو .151ص ؟5جاو 7060ص اج عمبلاو ء١١؟ص ؟ج ةنازخلاو ؟؟؟ص

 .مئللا لذنلا :فرقملا .؟ةةص

 .ةرصبتلا نم قبس ايف 588 - 5897 ص :رظنا 0

 ."؟؟ص اج هيوبيس باتك :رظنا (4)

 ت1



 اهدعب ام تبّصَن رعشلا يف تَنَوُن اذإ ةفاضملا ُدادغَألاو لع هلل ةَمكن

 ًادحاو ربخلا يف مه دعب ٌركذت نأ زوجيو .ًالاجر ةرشَعو ءًباوثأ ٌةثالث :كلوقك

 عما زاج افنإو ناْلِغ م :تْنش نإو «تْمَرْكأ مالغ ْمَك :كلوقك ةغامجو
 هتببش دحاولا تركذ اذإو «ةرشعب ُةَبْبَّبِش عملا تّكذ اذإ كنأل ؛دحاولاو

 .لجر ةئامو «لاجر ةرْشَع :لوقت ؟ «ةّنامب

 تئش نإو «ماهفتسالا ىلع '"بصنلاف يِنْبَم كتيب ًاعذج م ىلع :لوقتو
 رك هنأل ؛يِنبِم كّنيب عذج ْنِم م ىلع :تلق كنأك ««نم» ريدقت ىلع تررج
 زع هللا ءاش نإ كلذ فرعاف ءاهتْركذ كنأكف «عضوملا اذه يف ثم» لامعتسا

 '.لجو

 .115ص اج هيوبيس باتك :رظنا )١(

5756 



 ريمضلاب لعفلا لاغتشا ْباَب

 مفَرلا مثالا يف ريتا هريضب هنع لعفلا َتْلَعَشَو يثاب تأدتبا اذإ كنأ معا
 اديز حفرت ءهّتْمركأ ورمعو ؛ةثبرض دز :وحن كلذو ءةربخ هدعب امو «ءادتبالاب
 هُرَسفي العف َريْطَت ْنَأِب اهيف بصنلا زوجيو ءاًمربخ امدْعَب امو ءءادتبالاب ارمجو

 .هّتمرْكَأ ارمع ْتْسَرْكَأو هني
 يفو «ءيش راضإ ىلإ جانحت ال عفرلا يف كنأل ؛َدَوْجَأ ٌمُفرلا نآك اَمَّنِإو

 َلَق اْنَكَف ءًءاوس عوفرملاو بوصنملا يف ىَتْعَلاو «لثف راضإ ْنِم دب ال بصنلا
 4«اهاَنلَرْنَأ "ةَروُس» :لجو زع هللا لاق «ةوجأو ىلْوُأ ناك ىنُعملا ةحص عم لمعلا

 ىلاعت هللا لاقو «"”بصنلاب 4اهاَنَلرْنَأ ةَروْس» ") (رمُع نب "'ىسيع أرقو) '
 لعف رامْمِإ ىلع (”صنلاب «َدوُمَت» رقو 4«مهاَنْيَدِبِف اكو اًمأو» ("!:هركذ

 .«ق» يف ةيألا تسيلو نونلا ةروس نم ىلوألا ةيآلا )١(

 .«ق» يف صقن )١(

 يف ناباتك هل «ليلخلا هنع ذخأو هريغو قاحسإ نب هللا دبع نع ذخأ يوحنلا ئرقملا يرصبلا يفقثلا رمع نب ىسيع وهو
 نيعبرأو عست ةنس يفوت ههمالك يف بيرغلا لافتساو ريعقتلاب رهتشاو «لمُكُلا» :رخآلاو ««عماجلا» :امهدحأ وحنلا
 ١ج ةيابنلا ةياغو 7ص تسربفلاو ؛؟؟5ص ةبيتق نبال فراعملاو ؟هص نييرصبلا نييوحنلا رابخأ :رظنا «ةئامو
 .؟6/ص ١ةج ءابدألا مجعمو 2505 7١ص ؟ج ةاورلا هابنإو 75ص

 1 .«ق» و لصألا يف صقن (؟-0) ْ

 «ةويح ويأو«ةلُبع يبأ ناو ءيفوكلا ينادمبلا رمع نب ىسيعو ءدهاجُمو زيزعلا دبع نب رمع اضيأ بصنلاب أرقو (؟)

 .نصيحم نباو «ءادردلا مأو ىرمع ينأ نع بوبحبو
 ةءارق عفّرلاو «450"ص ةج' طيحما رحبلاو 5؟0ص رثبلا ءالضق فاحتإو ١٠ص هيولاخ نبا ذاوش :رظنا

 .روهجلا

 .تلصف ةروس نم ١ ةيألا (5)

 )١( «شمعألا نع يعّوطملاةياور يف نيهجولا دحأ يهو ءنسحلاو ءرمع نب ىسيعو «قاحسإ يبأ نبا ةءارق يهو -

 5 نس 5



 وجل 8 :بصنلا يف هريدقتف مس الا الإ 0 1 اك 0 را دعب

 انَقلأَف م

 اناني" يزو عوقلا فاقت نا
 ارك ا لس مقرا حصن كفوروو

 (ةَروُس) رمُع ّنْب ىسيع اهأرقو «(اَهاَنْلَرنأ ةَروُس#» :ىلاعت هلوق اًمأف ") 2
 00 تودع ءادتبا ربخ ىلع ٌعفرلاف ؛بصنلاب

 سه سم ةك

 2 .ءادتبالاب قرلا حبقي و لري ةهروس هذه ل روث ضاع

 مدمس ه2 ع

 ناك 0 بسس قه يقم لسفلا تشو نإ" كيلشكو ('"!اهاتلؤبأ ةروس

 ديو «كيلوفك «بصنلا زاوجو «لوآلا قف عفرلا رايثعا ف ادعاو "اهارغ

 يف ةيوحلا  نطلا اذه كتس اذإ قنا ال فالك عقر رهو هفايآ تخركأ

 ؛١5ص الج طيحلا رحبلاو ١؟؛ص ؟ج ءارفلل نآرقلا يناعمو ١١ص هيولاخ نيا ذاوش :رظنا .عفرلاب روبملا أزقو -

 .؟287ص رشبلا ءالضف فاحتإو

 .لصألا يف صقن )١(

 55ص ١ مسق ١ج يفاريسلا حرشو :,١55ص بلعث سلاجم :رظناو ؛"ص ١ج هيوبيس دهاوش نم وهو )١(

 :ىبورلا .١15ص هناويدو :(بور) :ناسللاو ؟؛ص ؟ج يرجشلا نبا تاراتخمو 8ص ؟ج يرجشلا نبا يلامأو

 ْ .امون اولقثتسا نيذلا

 .لصألا يف صقن (؟-9

 .«ق» يف صقن ()
 .755  ؟؟"ص ؟ج ءارفلل نآرقلا يناعم :رظنا (5)

 ناك ءهّتبرض ادرجم :لوقت اك اهاّنضرَفو ةروس اهات :كلوق ىلع» ةروسلا «تْيصن ولو» :":غص ؟١ج يف لاقو

 وبأ كلذ لقت ثيح ؟57"ص اج طيحلا رحبلا :رظناو «لاحلا ىلع ْبَصْنُن ابنَأ ءارفلا َديِرُي «هب أَرَق ًادحأ تيأر امو ءابجو
 .فلاخم صنب ءارفلا نع نايح

 .تعقوأ ناف :«ق» و «ر» يف (9)

 .عفرلا رايتخا يف انركذ ام ىرجن ىرج :«ق» ف )7
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 ُةَمالَغ /تّبرض ًارعو ءهابأ تُئركأ ًاديز :لوقتف ءروكذملا لعفلا اذه ىنعم يف [ير 5

 كلذهيشا اهو قالك كقرق رع تدهأو فابآ فقركأ ادني تمم ريدك

 ”نيز الف مابا كقركأ دير ةكلوق اوت نأ دويعو ههاريتقللا خي

 تالا مازكإ نأل ةاكأ كقتك ا اذذو ةطركأ نايف. ل انباع ادطلا

 كاقلأ ةعملا ٌموي :كلوقك افرظ مّدقملا ناك نإ كلذكو ءديزل اماركإ نوكي

 ةعملا َموي كاقلأ :ريدقتب هيف كاقلأ ةعجلا َمْوَي :تلقف تْبصن تئش ْنِإو «هيف

 هوي كلف اةعتلا» لع الوتس لح نأ دقت فرظلا تشقق راق: هه كانا

 زريضلا فذحت نأ زوجيو ءانّيي ام ىلع اضيأ ةّتبَصت تئش نِإو ؛ةكاقلأ ةعملا

 «كاقلأ ةعملا ٌمويو «تْبرض ديز :لوقتف عْفَرلا عم ْرْعَشلا يف لوألا ىلإ َعِجاَرلا
 - يوي هدفنا رعاقلا نا كييف مهلكلا ىف وهو

 ةركف ا تيار هلل زدات ايي ناك نراك كلمت
 الون :قعملا ريفي ال هبطت .نأل ؟ةوجأ ناك «اقالق» بتفت ولف تلتف ةريذقت لع
 اا هيفا وعلا "يك

 اتابكأ لاش أ ىتوعلا لوُضَو داهمت قون قرشا انكنيتو

 .«ق» و لصألا يف صقن )١(

 .لعفلا اذه لثم :«ر» يف (؟)

 .؛غص اج باتكلا رظنا )١(

 يرجشلا نبا يلامأو ١5ص ٠ مسق ١ج يفاريسلا حرش :رظناو ءابلئاق فرعُي ال يتلا هيوبيس تايبأ نم تيبلاو
 .«ءارفلا دنع سايق انّبَه دئاعلا فذح نإ» يدادغبلا لاقو 17/ص اج ةنازخلاو ص اج

 .رعشلا سبلي الو :«ر» يف (4)
 355 2202ص ١ج باتكلا رظنا (5)

 هص اج يرجشلا نبا يلامأو ,5:5ص ؟ مسق اج يفاريسلا حرش رظناو «ةدلك نب ثراحلل تيبلاو

 .دعابتلا :يئانتلاو ١ص ؛ج ينيعلاو ؟١؟ص هج طيحما رحبلاو 44ص اج شيعي نباو 74ص ؟جو 7صو

 .؟8ص ةيبرعلا دهاوش مجعم اضيأ رظناو
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يرج لاق ' 0 ةواضأ :دار [
 ر

 )0( يا يتم 00

 ايلتس تنم ءيش امو د دعب فاعل ىمح دكا

0 

 نيتيبلا نيذه يف بصنلا زوجي الو ُكَنيُمَح : :ديري
 : هيوبيس دنع

 «مُهَرَيَم لعاف وهو «ءانّت» ىلع فوطعم لاملاف :لوألا ُتْثبلا اَمَأ

 وبول يف لمعت ال ةفصلاو «لاملل ٌةفص «هوُباصُد و

 حيدملا راصو «ىنعملا ضقتنال ”تْيمحي ايش بَصَت ولف :ريرج نيب اأو.

 تّيح كنأ ىلع ىنثملاف ءاحابتسم ائيش َتْيَمَح امو :ريدقتلا ريصي هنأل ؛ًاوْجَه

 دم انيق ةياج 2 2

 ا ا فلا عم" ”مةيف) يضنلا

 .«ر» يف صقن )١(

 نبا يلامأو 585 صو ١٠؟ ص ؟مسق اج يقاريسلا حرش :رظناو ,137صو ؛5ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو (0)

 ءج ينيعلاو 2557صو ١١ص هدهاوش حرشو ,375صو 777/صو 50ص ينغملاو ”777<صو ,/6صو هص اج يرجشلا

 :ىمحلاو «برقي ال ىمح اهيمحي ْضرألا نالف ىمجح :لاقي :ةماهت ىّمح .48ص هناويدو١١؟ص ١ج حيرصتلاو ء/هص

 نيب يتلا ةيحانلا يه :دجنو زاجحلا نم ةيبونجلا ةيحانلا يه :ةماهتو ءىَعْرَي نأ ساّنلا نم ىَمْحُي ألك هيف عضوم

 .قارعلاو زاجحلا

 نكي مل 5 فصو هنأل ءءاهلا تكرت نإو ءبصنلا ىلإ ليبس الود ::ةص اج باتكلا يف هيوبيس لاق (0

 ًبصُن ول هنأل ؛كلذ زوجي الو ءهب» لاما هبصني ملو» :86ص ١ مسق اج يفاريسلا لاقو « مسالا هب َتْيَمنَأ ايف بصنلا

 دقو ءاذه .«مسأ وهو «ءانت» ىلع لعف وهو «اوُباصأ» فطعي آلو ءفطعلا فورح نم «مأد و ءالام اوباصأ ْمَأ :ريدقتلا راص

 .«نضبقيو تافاص» :ىلاعت هلوق يف ميركلا نآرقلا يف مسالا ىلع لعفلا فطع ءاج

 لخدأ كلذلف (ام) مسأ وهو ءيشل اتعن (تيمح) لعجف» :؟584 ؟85ص ١مسق ١ج هحرش يف يفاريسلا لاق (:

 افإ ءابلا نأل ؛(حابتسم) يف ءابلا 1 زوجي نكي ملو ؛مالكلا لطب تيمحب (ائيش) تبصن ولو «( 0 يف ءابلا

 6 .زئاج ريغ اذبف ءيشل تعن (حابتسم) و «حابتسمب اًئيش تيمح امو :هريدقت راض ائيش تّبصن اذإف رابخألا يف لخدت

 :تلق اذإ كنأ كلذو «ىنعملا صقان افيعض ناكل ءيش بصن عم ًاضْيَأ ءابلا تفذح ولو همئاقب الجر تيأر :زوجيال
 .«احابتسم نكي مل هامح يذلا نأ تبجوأ دقف احابتسم ائيش تيمحامو

 .«ق» يف صقت (0)

 .بلوت نب ريفلا لاق :هر» يف ()

 ١ج عمبلاو :0510ص ا١ج ينيعلاو 2777ص ١ج يرشخعزلل فاشكلا :رظناو ؛؛ص ١ج هيوبيس دهاوش نم تيبلاو

 .7؟1ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو ١7ص ١جو 76ص اج رردلاو 28ص ؟جو ٠١١ ص
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 َرَسَت ٌمويو ًءهاتن ميو اتت ميو اسلع ٌمْويَف
 يحل اذنهو :اتثيام لع ينو هؤاشن وأ هيف شن مويو «هيف ِءاَسن موي :دارأ

 يذلا :كلوقب هبشم وهو ءدَوْجَأ هركذو ؛ةينلا يف دارم وهف ظفللا نم فذ نإو
 ىذا ةلم نم ةقدحت أ 901 نير: كرش ىدلا +تلق ثلخ :قإو هدير تواوف

 .ةلّصلاب مثالا لوّطل ؛دوجأ

 كوالا لق اهّتفطعو ابلثم ىرخأ ةلمجي ةلملا هذه دعب تئِج نإف (:!"”لصف)

 ىلع هّتلمح تئش نإو «عوفرملا ممالا ىلع هتلمح تئش نإ :ناهجو كل ناك
 ىلع هتلمح نإو «تعفر مسالا ىلع هّتلمح نايف ؛هريض يف لمَع يذلا لعفلا

 «ارمع» تلمح تئش نإ ؛هتمركا ٌورمعو «هتيقل ٌديز :كلوق كلذو ءتّبصن لعفلا

 هّنيقل» ىلع هتلمح تئش نإو «اديز» تعفر ا «ءادتبالاب هتعفرف «ديز» ىلع

 كنأك /هّتْئركأ ًارمغو هّنيقل ٌديز :لوقتف هّتبصنو ءالعف هل ترضأف لعف وهو أ ه]

 :ديز» نع مهتيقل» ف ءابلا نأل هكمركأ رع كمركأو "'"اديز تيقل :تلق“
 ةلجلا ""(لوأ) ىلع الوم ةيناثلا ةلجلا َلَوُأ نوكيل «ورم» يف ٌنسحأ عفرلاو
 .لوألا

 فلا تادتقلا قف رانيتحالا ناك لفق لوألا ةلقلأ لوأ ىدناك خاف

 ديز ماق :كلوقك ءرج فرحب ايدعتم وأ ءابصان ذأ تاعك لوألا لمقلا قلك ءاوج

 نيف تيرا كاسر ةكلانإ تفاوت انمركأ ارو دي زج ترردو هةنقا ارك
 :يراََقْلا عّبَص نب عييرلا "لاق ؟ ءلعف ىلع العف تفطع دق نوكتل ؛وجأ

 ا لا نو تاويل الو تالا ليسيكلال تح

 .«ق» ف صقن )١(

 .هتمركأ ارع تيركأو هتيقل دير :تلق كنأك قرن ف فق

 .«ق» يف صقن (؟)

 ل
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 ا"اًرطملاو َحاَيَولا ىَّنْخَأو يدحو هب ترم نإ هاَقخَأ بْنَذلاو

 لمأ» :وهو الثف هّلبق ّنأل ؛هاشخأ بُنَذلا ىفخأ :"ىنعب «بئذلا» بصنتف

 .«حالسلا

 :هلوق وهو هيوبيس هدشنأ يذلا تيبلا اّمأف

 اوّباصُأ لام ْمَأ دَعلا لوُطو ءات هرَيغَأ يرذأاَقَق

 .انّيبام ىلع لاما بصن نم عنم "!هيوبيسف

 اوباصأ ْمَأ ؟ءانت مُهرّيغَأ :ريدقتب عنتْمُم ٌريغ هيف بصنلا ْنَأ '"يدنعو

 ءاهل ةلداعم نوكتف ءمابفتسالا فلأ ُهْنَيِلَو 5 لثفلا يت مد نوكتل ؛؟الام

 .«مُهَريَغ» ىلع ًافوطعم هاوُباصأ» نوكيو

 «فلألل َةَلداَعُم ٌريَغ فأ» "(و) ياَنَت» ىلع فوطعم وبف «لاملا» تْمفر اّذإو
 ا"(يدقتلا) اذه ىلع بصنلاو ٌعفرلاف نسحأ ىنعملا ةحص عم ةلداعملا ىلع لمحو

 م نإو موبفم وهو ؟مُهرّيغف الام اوُباصأ مأ ءانت مُهَرّيْغَأ :ريدقتلا نأل «ءاوس

 ؟ًارْمَع تيقل ْمَأ ؟َدْيَر ُكَسَبَحا ؟يْنع كعطقام :هبطاخُت نمل لوقت اك ءركذُي

 )١( ؟مسق اج يقاريسلا حرشو .154ص ديز يبأ رداون :رظناو ؛؛ص اج هيوبيس دهاوش نم امهو ص١15”

 ؟91/ص ؟ج ينيعلأ اضيأ :رظناو «(طقف لوألا تيبلا) ١٠ص الج شيعي نباو "ص يناتسجسلل نيِرّمَعْلاو ة؛8ص لملاو

 ؟ج رردلاو :50ص ؟ج عمبلاو ؛؟"ص ؟ج حيرصتلاو ص١ ٠, دهاوش مجعمو 8١١ص ؟ج يرجشلا نبا يلامأو

 5ص ةيبرعلا ١6.

 .ريدقتب :«ق»و هر» يف (5)
 .108ص ا١ج باتكلا :رظنا (؟)

 .هيوبيس فاريسلا قفاو دقو ءهريغل هيلع فقأ لو يريصلا رايتخا اذه (5)

 .لصألا يف صقن (0)
 .لصألا يف صقن (1)
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 روهشم موهفم ىنعم اذهو ؟يِْنَع كسبح وأ كعطقف (ًاربع تيقل ْمَأ :”ىعملاو)
 .سانلا مالك يف

 "(ضرعلاو) «يفنلاو ءةازاجاو ءيبنلاو ءرمألاو ؛ءابفتسالا نأ معاو :لصف
 ؛؟ةتيقل اديزأ :كلوقك هريضب لغفلا لغتشا يذلا مسالا ْبْصَن َنبيف ٌراتْخُي

 لاق ءهتمركأ أديز امو ءتّبا ُهَتْرَرَب كابأ نإو ءهقشتال كاخأو ءةّبرضأ ًارمعو

 :بلوت نب ٌرمنلا
 "يعز جاف كلذدنعفتكلهاذإو هتئلَْأ ًافنُم نإ يعّرجتال

 لعف راضإ اوراتخاف ءىلوأ لعفلاب ابنأل ؛ءايشألا هذه دعب بصنلا ريتخا امإو

 مشت الو ةبرضا ارمع برضاو ؟هتيقل ًاديز تيقلأ :ريدقتلاو مسالا بصْنَي
 لاقو ءهتمركأ أديز تمركأ امو ءتّبثا ةَتْرَرَي كابأ تْوَرَب نإو ةقشتال كاخأ

 :"!هرشخلا نب ٌةَبْدَه

 ٍرقفلل َنْكْرَتي نم عايض اًذآلو هلالَجل هّنبم لالج اًدآلَف

 .«ق» يف صقن )١(

 يرجشلا نبا يلامأو ١5ص لماكلاو 7ص ؟ج بضتقملا :رظناو ,37"ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو ()

 «65075صو 16١ص ينغملاو ,١٠ص ؛جو 747ص ؟”جو 5450 صو 51١ص ١ج ةنازخلاو "8ص ؟١ج شيعي نباو 7؟70ص اج

 ةيبرعلادهاوش مجعمو ١٠ص رئارضلاو ٠1ص ؟ج ينومثألاو هههص ؟ج ينيعلاو ١218صو ١17ص هدهاوش حرشو

 ..هيف سفانتُي سيفنلا :سفنملاو ,757ص

 50ص ١١ج يناغألا يف هتمجرت رظنا .لأ نودب مرشخ هبيأ مساو «مرشخلا نبا» اضيأ هيوبيس باتك يفو (0)

 .١5ص فلتخلاو فلتؤملا ًاضيأ ريظناو

 اضرع دروو :576صو هدةص يلآللا طمسو ,؟ ١5ص ١ج يلاقلا يلامأ :رظناو ,""ص اج هيوبيس دهاوش نم تيبلاو

 نبا يلامأ ءاضْيَأ رظناو ءهلالجل ةبيه اذ يقتت الف :ةنازخلا ةياورو ص ينغملا دهاوش حرشو 25ص ةج ةنازخلا يف

 يناغألا يف هلبقو «يدادغبلا ةياورك هتياورو 74ص ؟١ج يناغألاو ”3/ص ١ج شيعي نباو ؟6ص اج يرجشلا

 - :امه ناتيب
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 :ةمرلا يذ َلوق دشنأ كلذكو

 ""رِزاَج كْيَلْطو نْيَب سأَقب ماقف هيفَلَب الالب ىسوم يأ َنْبا اذإ
 نأل ند اهدعب لعفلا راضإو «ةازاجملا ىعم ابيف «اذإ» نأل ؛«نبا» بصنب

 كلذكو ءهتغَلب ىسوم يبأ نبا تْفَلب اذإ :ريدقتلاو /لعفلاب الإ نوكتال ةازاَجل
 هاخأ ْرْر ارعو ؛هابأ تُمركأ "ًاديزأ :كلوقك لوألا بَبَسب لعفلا عقو نإ

 .انيب ا؟ سفنلا ىرجم يرجي ببسلا نأل ِههَمالُغ ْمْدَتال ًادلاخو

 ؛اهدعب بصنلا "(رايتخا) يف انركذام ىرجَم يرجت ضيِضْخََتلا فورحو

 يرد يالو هو هسقت يدري ءرمالو رهدلاو بئاونلل يموقلاب االأ-

 رفق ةهماتآبةئتاوقه يع تابوت دق حلاص نم م ضرأللو

 بحاص نأ بيرغلا نمو ,374ص ةيبرعلا دهاوش مجعم :رظناو «ةثاغتسالا باب يف لوألا تيبلاب يريصلا دبشتسيسو

 هعضوم ىلإ مالكلا ةيقب ٌّىِجْرَأو «لوهجم ىلإ هازع لب ةَّبْدُه ىلإ ,هص يف يناثلا تيبلا بسني م ةيبرعلا دهاوش مجعم

 1 .دهاشلا جيرخت نات
 )١( ؟ج صئاصخلاو ١7ص لماكلاو ءا/ص ؟١ج بضتقملا :رظناو 45ص ا١ج هيوبيس دهاوش نم وهو ص١١

 هدماوش حرشو :؟56ص ينغملاو 15ص ؛جو ,؟«ص ؟ج شيعي نباو ص ١ج يرجشلا نبا يلامأو ص7١1١

 ؛لعفلا ىلع ءافلا تلخدو «لصافملا يهو لاصوألا دحاو :واولا سكب لصولا 75:١٠ص هناويذو «؛8«5ص اج ةنازخلاو

 ..ةقانلا ىلع ءاعدلا ىنعم يف هنأل |

 زئاج عفرلا نأ هيوبيس ةرابع رهاظو «دوجأ عفرلاو .ريثك يبرع بصتلاف» ::ص اج هيوبيس باتك يف (؟)

 مسالا نوكيو ءءامسألا ءادتبا هدعب ْحْبْقَي اًممو» :ه:ص ١ج يف لاق ءاهدعب ءادتبالا حْبقَي «اذإ» نأ هّيأرو ءءادتبالا ىلع

 اهنأل ...ةئِرْكأف هاقلت هللا دبع اذإ :لوقت .«ثيح» و «اذإب :سايقلا يف ابصن هببس نم ءيش ىلع لعفلا تئقوأ اَذِإ هدعب

 ّنأ ىلع ٌدوجأ عفرلا نوكيف «...لعفلا هدعب ناك اذإ امههدعب مسالا تأدتبا نإ حبقيو «ةازاجملا فورح ىنعم يف نانوكي

 «نيعضوملا يف هيوبيس مالك قيقحت اذه .ءادتبالا ليبس ىلع روكذملا هرسفي فوذحم لعفل لعاف بئان «ىسوم يبأ نبا»

 الإ عقتال فورحلا هذه نأل ؛أطخ ناكل لعفلا ريغ ىلع حفار اذه ىلع عفَر ولو» ://ص ١ج بضتقملا يف دربملا لاقو

 هتفلب :هلوقو «ىسوم يبأ نبا غلب اذإ :نوكيف هَملْي» رضي نأ وهو «ىنعملا ضقنَيالام ىلع زوجي هَمْهَر نكلو لاعْمألا ىلع

 .«لعافلل ريسفتو «ءلعفلل راهظإ

 .هابأ تمركأ أديز نإ :«ق» يفو «مابأ مركأ ديز :كلوقك :هر» يف (0
 .«(ق» يف صقت (؟)
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 د لَه :لوقتو «امؤل» و كلؤل»و 00 هله :يهو رعألا ةلزنم اهيأل

 لاق هتيتأ كاخأ اَمْوَلو ءهيلإ تْئسحأ ًادلاخ آلأو هَتْرُز أرْمَع الْؤَلو ؛هثمركأ

 :ردرج

 مدع نر للا كام

 "!اَقَنَقْلاَيِمَكلاالْوَل ىَّرْطْوُض يب مكدْجَم لضْفَأ بيِنلا رْقَع َنوُدْعَت

 .اًعْنَقملا يمكلا 3و د 1 يأ

 ءضعب نم.ُنسحأ اهضعب يف وهو ءءايشألا هذه دعب ًاضيأ زوجي عفرلاو

 "'(فلأ) نأل ؛هدعب امو رمألا يف هنم ٌنسحَأ يفنلاو ماهفتسالا يف عفرلاف

 :لوقت «يفنلا كلذكو ؟ورمع مأ كدنع ديزأ :كلوقك ءامسألا يلت دق ماهفتسالا

 .يفنلا يف هنم نسحأ ماهفتسالا يف وهو «”اًئاق ديز ام

 يف عفرلاو «نسحَأ هدعب بصنلاف لعفلاب الإ نوكي الف هدعب امو رمألا امو
 وأ تفر لعفلا الإ هيلوت ال كناإف ةاّراجْلا يف الإ ءءادتبالاب زئاج اهعيمج

 مام ”لعف ترضأ تعفر اذايف «”لعفلاب الإ نوكت ال ةازاجُللا نأل ؛تّيصن

 )١( ص ؟مسق ١ج يفاريسلا حرشو ؟45ص لمُجلا :رظناو 210688ص لماكلا يف دربملا دهاوش نم وهو 76١

 هجو 7١٠؟صو 78ص ؟ج شيعي نباو "١٠ص ؟ج يرجشلا نبا يلامأو ؛هص ؟ج صئاصخلاو ص١44 وص0؟١

 اج رردلاو ١؟8ص اج عمبلاو ؟؟؟ص هدهاوش حرشو «774ص ينغملاو 8ص ؟جو ؟١6ص اج ةئازخلاو ص١١

 .507/ص هناويدو (رطض) ناسللاو «00ص ؛ج ينومثألاو

 ىلإ تيبلا اذه ةبسن رذنملا نبا ريسفت يف تيأرو» :ريرج ىلإ تيبلا ةبسن دعب ينغملا دهاوش حرش يف يطويسلا لاقو

 .«ةليمر نب بّبشألا

 :ليقو «فورعم يح :قرطْوَُض ونبو» «هرحنل كلذو همئاوق عبطق :ارقع .فيسلاب ريعبلاو سرفلا رقع «عطقلا :ٌرْفَعلا
 ةنسملا :يهو بان عمج :بينلاو ؛ةضيبلاو عردلاب رتتسملا يأ هحالس يف يكتملا عاجشلا :يككلاو «ىقحلا :ىرطوضلا
 .رفغمو ةَضْيَي هيلع يذلا :وه عنقملاو «قونلا نم

 . «ر» يف صقن (0)

 .مئاق ديز ام : «ر» يف (0

 .506 509 ص يف دربملاو هيوبيس نع ًابيرق هتلقن ام رظنا (4)
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 كوبأ رب نإ يأ ءتّبْنا ةَبْيَرَب كوُبأ نإ :كلوقك هب مسالا تْمفَرو .هلعاف ٌمَسَي

 «بألا» نأل ؛دحاو هّلعاف مسي مل امو هّلعاف يمن اهف 5 اا

 هلعاف مَن م ايفو ءبوصنم هلعاف يبس اهف هنأ الإ ءًاعيمج نيهجولا يف لوعفم

 .عوفرم

 7 نكلو) هراضإ زوجي ال رج فرحب ىدعتي يذلا لعفلا نأ لعاو :لصف

 :ريدقتلاو ,هيلإ تحل ًارمقو هب تررم 2 :كلوقك 2 (هانعم يف 1

 "ين لو كاي كادبع ةفاعتو : َسراَوَفلا ا

 ؤأ ؛ةبلعث تْسقأ :هريدقت مب تْلَدَع» ىنعم يف لعف ةبلعثل بصانلاف

 0 امم 0 نع اذه ةنفأ اموج# '" ةنيلقل) تلو أ ةفركذأ

 0 ىف اني زم لعنبو لجو رع ةلوق كلدنكو ٠ مب تلد

 "زي نيالا 00 معأ هللاو  هريدقت 4أيلأ ًاباَذَع ْمهَل َدَع َنْيِملاّظلاو

 .ًايلأ ًاباذع مبل

 .لصألا يف صقن ()

 .«ر» يف صقن (5)

 ١ ج ينيعلاو 7١7 ص ؟ ج يرجشلا نبا يلامأ :رظناو ؛444 صو 55 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو (5)

 نب َعومْرَي نب ةبلعث ونب مه :ةبلعث .5١4؟ ص هناويدو 35 ص ١ ج ينومشألاو ٠٠١ ص ١ ج حيرصتلاو 088 ص

 :باشخلاو ؛ةلظنح نب كلام نبا :ةيبطو :ةلظنح نب عوبري نم :حايرو ءممت نم ةانم ديز نب كلام نب ةلظْنَح

 .ممت ينب نم هطهرب هيلع ًأارخاف قدزرفلا ريرج وجه. «ةلظنح نب كلام ءانبأ نم لئابق
 . لصألا يف صقت (9

 .ناسنإلا ةروس نم ١ ةيآلا (5)

 .بذعو «ق» يف (0)
 :رظناو « «َدَعَأل فرظلاك ريصت اهلوأ يف واولا نأل «نيملاظلا تبصن» 5٠١ ص * ج ءارفلل نآرقلا يناعم يف (

 .50” ص 4 ج طيحلا رحبلا

 5 سر



 راضإ ىلإ يدؤي كلذ نآل ؛رجلا فرحب يدعتملا لعفلا رامْهِإ ْرْجَي ل افإو

 لماع وهو ءدحاولا ءيشلاك رورجملا عم هنأل ؛راجلا ٌراضإ زوجي الو رجلا فرح
 ءلعفلا يف َفّْرَصَتُي 5 رابظإلاو راضإلاب هيف َفّرَصَنُي نأ زوجي الف فيعض
 .لجو زرع هللا ءاش نإ كلذ فرعاف
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 ءانكلا فان

 , «فلألا»و «يأ»و ءايه» و هايأبو ءايد :ىهو ءةسخ ءادنلا 5-55

 | م41: انبنبق لا ةسعيرألاو فنعم نوقف 153 داكن ايس هه اقم كف

 «توصلا ّدَمل األ ؛ديعبلل لمعتست نأ اهلصأو ؛ديعبلاو بيرقلل لمعتست

 .هيدانت نمل '"'(ًبيبنتو) اديكأت بيرقلا يف لمعتست اهنكلو

 ايف انييلع ليو اهدكم# ةئسع ةركك وأ ءاسلعا ادرنم اننا فيدات اذإف

 ّحون اي :لجو زع هللا لاق «لجر اي ءديز اي :كلوقك مضلا ىلع ناّيِنُبَم

 :هيوبيس هدشنأ 'ارعاشلا لاقو + «انتيإ '"سلاَص اَي»و 4انم مالسب "طبشا

 تالا تيب انتل لان تثيئانخالا

 )١( «ق» يف صقن .

 .دوه ةروس نم 4 ةيآلا (0)

 «ةلوصوم ءانتّيَخاِص اي» :اذكه ١58 ص ؟ ج هيوبيس باتك يف تمسر دقو :فارعألا ةروس نم ال ةيآلا (0)

 طيحلا رحبلا يف نايح وبأ لاقو أواو اهبلقي مل مث ءاي ةزمبلا َلَعَج هانتُيْحلاَص ايد أرق ورمع ابأ نأ اوعز :هيوبيس لاقو

 " ج صئاصخلا ًاضيأ رظناو ؛حلاص» ءاَح ةضل أواو انتئا ءاف ةزه لادبإب جردأ اذإ ورمع وبأ أرقو 5١: ص ء ج

 .ورمع يبأ ةءارق ينج نبأ حرش ثيح 501 76١ ص

 ممم نم يح وبأ سعاقمو .. » (سعق) ناسللا يفو «يرتتنشلا لاق ك ساقنق نبا وأ ساعق نب ورمع وه (5)

 ٠ «مهئارعش نم ساّعِق نب ورمعو ...بعك نب ورمع نب ثراحلا همساو «بقل وهو

 1١ ص 1١ ج صصخلاو (تيب) ناسللاو 550 ص ١ ج بستحلا :ًاضيأ رظناو ,١51؟ ص ١ ج باتكلا :رظناو

 .عضوم :ءايلعلاو

 < نسريوس



 0 لاقو

 "لجر ايكّنم يِليَوَو كيلع يِلْيَو اهَرئاز تنج اهل َةرْيَرْه َتَلاَق

 :هجوأ ةثالث نم "'تايانكلا هّبشأ ةرفملا ىدانملا نأ :ءانبلا اذه ةلعو

 باطخلا قحو «بطاخم هْنَأ :ثلاثلاو «ةفرعم هّنَأ :يناثلاو «درفم هّنَأ :اهدحأ

3 78 الو «تُْقَو تئبهذ 00 تايانكلاب عقب نأ
 و بهذ هبطاخت 

 :ئلبت © للي

 بارعإلا لاح "نم ءانبلا ىلإ لقُت ام َنيِب َقّرْفُيل ؛ةكرح ىلع يب اغإو
 .هلاوحأ لوأ يف َيِنُب ام نيبو

 كتل ىلإ فانا هبقأ ركل" لعدن لحل «لوأ ةننفلا ظنا

 قبي مف ةركنلاو '"فاضملا بوصنملا هبشأ حتفلا ىلع ينب ولو «مالغ اي :كلوقك

 هيلع يبق محلا آل
 يف بوصنم وهف اهُدُصَق دوصقملا ةركنلا «معلا درفملا ىوس ام اّمأو

 :كايفأ كيرا كلذو اذا

 )١( ص لمجلا يف يجاجزلا دهاوش نم وهو ١7 ج بستحملا :رظناو ١ ج ةنازخلا يف ًاضرع دروو ل١1١ ص *
 ص ةيبرعلا دهاوش مجعم : :ًاضيأ رظناو هه ص ؟ جيو 088 ص  255١.5؟ ص هناويدو

 ءابرعم نوكي الام هتعراضمو «بابلا نع هجورخل كلذ هب لعف افإو» :١: ص ؟ ج بضتقملا يف دربملا لاق (0)

 «بئاغ دحاو نع اهب ربخت نأ ةرهاظلا ءاممألا دح نأل هباب نم هتجرخأ دقف ورمع ايو ديز اي :تلق اذإ كنأ كلذو

 اماف ءبطاخلا ينعأ ؛هينعت تنأو ديز لاق :لوقت الو ءبطاحتا ريغو كريغ ديزف ءديز لاق :لوقتف اهريغ هنع ربخلأو

 ةفرعملا باب نم جرخأ اماف .... «تنأ» وحن ًاينبم الإ نوكي الام باب يف هتلخدأف «مسالا اذه هتبطاخ ديز اي :تلف

 316 - 7١4 ص فاصنإلا :رظناو « ءاهكح لثم همزل ةينبملا باب يف لخدأو

 .ءانبلا ىلإ بارعإلا لاح نم لقن ام نيب قرفيل : «ق»و «رد يف 0)

 ..ةركنلاو فاضملا نم بوصنملا هبشأ : «ق» يف (4)

 را



 ."”لوصومو «فاضمو «ءفوصوم ةركنو «هسنج يف عئاش درفم ةركن

 وهف كيلع لبقأ نم لكف «لبقأ الجر اي :كلوقك :مئاشلا ٌةركنلاف
 دبع لاق «مضلا ىلع ُهَنْينَبَل كلذ تدرأ ولو «هنيعب ًادحاو درت مل كنأل ؛ٌوعدللا

 م

7 

 :ثوغي

 الا نارخ نم فاماذت ةكلف تضع اك اسكاراتت

 انك اي» :لجو زع هللا لاق ءديز اخأ ايو هللا دبع اي :وحن فاضملاو
0 

 : «انَمأَت آل "'كّلاَم

 نم ًاريخ اي :كلوقك ماك ىلإ عدو هحقنب عيال كا لك :لوصوملاو

 لع و ارك اح ارا محلا وبأ ارك ايو :ةيكو انت ايو هديز

 ع 0 اي» :لجو زع هللا لاق ءابمات نم امهدعب ام ناكف «قالطإلا

 :ةمرلا وذ لاقو 2 «دابعلا

 0 1 ِضْقْرَي ىوبلا اق 38 َرْبَع َنْيَعْلل تجه ىَوْرُحب أر ا اد

 .هانعم مات نم ءيش هب لصتا ام :هنأل ءالوصوم نومدقألا هيمسيو ءفاضملاب هيبشتلا وهو )١(

 ؟ ج بضتقللا :رظناو 2505 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو ءيثراحلا صاقو نب ثوغي دبعل تيبلا (9

 337١ ص ١ ج ةنازخلاو 2255 20158 صو ١١7 ص ١ ج شيعي نباو ١١١ ص ؟ ج يلاقلا يلامأو ١٠68 ص لمُلاو ١5 ص

 . (ضرع) ناسللاو 77 ص ١7 يناغألاو ؟؟6 ص ؟ ج ينومثألاو 177 ص ؟ ج حيرصتلاو 1١١ ص روذشلاو

 .فسوي ةروس نم ١١ ةيآلا (©)

 .سي ةروس نم ٠١ ةيآلا (4)

 6 ج ينيعلاو 7١١ ص ١ ج ةنازخلاو 27١ ص لجأ :رظناو 2١١ ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو (5)

 :ةربعلاو ءءانهّدلا لابج نم لبج :ىوزُخ .651 ص هناويدو 8858 ص ء جو 7” ص ” ج ينوثألاو 0784 صو 5١6 ص

 ةكرح هل ىرتف بهذيو ءيجي نأ :قرقرتلاو ءًاقرفتم بصني :ضفريو هثعبي ىوهلا نأل عمدلا وه ىوبلا ءامو «ةعمدلا

 .ًاولألتو
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 [ب /, ى]

 لاق القاع انالغ ايو ءاضاض "الجر ايد كلوقك ةركتلا قوضوملاو

 :رّيَمْخا نب ةبوت

 "هوزولا نازق نأ ىلا دكت يردوا د انيطاتطلالللا

 هيقث ) بألا هلعلا ةرثألا ةني6 نيت لو ءايبألا هذه يضت يكونو

 :ةفاضم الو ؛ةركن نوكت ال / ةيانكلا ّنأل ؛درفملا معلا اههبشأ اك تايانكلا

 ."!(ةفوصوم الو) «ةلوصوم الو

 ب داعم هل عاف فنأف ةيز اني »كلف اذا قتال «ييضتلا كادنلا لكخأو

 :انيز ٠ يدانأو ءانير دهرأو ءاديز نها هعلق اك

 انيق" ةايحشز هل نك هوا نص معلا تفصو اذإو

 «فيرظلا ٌديزاي :كلوقك ءظفللا ىلع عفرلاو ءعضوملا ىلع بصنلا

 :ريرج لاق ؛فيرظلاو

 نإ ند و مان ا

 .ًاحاصو ًالجر اي :لصألا يف ()

 :سيتلل وزنلاو ٠١5 ص ؛ ج بضتقللاو 76 ص ديز يبأ رداون :رظناو 7١8 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو )١(

 ق3: روكتم قاتم نألا سنكون يمت مق ههاقلاو :معألا لاق :لتفلا محملا لبحلا :ةريرملاو دافّسلا دنع هتكرح

 . «تاركتلا الإ هب فصوي الو «لعفلاب هفصول ظفللا

 . هر» يف صقن (0)
 557١ ص فاصنإلا رظنا (9

 . «ق» و لصألا يف صقن (5)

 :رظناو «©0- ص لماكلاو ٠١8 ص ؛ ج بضتقملا يف دربملا دهاوش نم وهو ()

 حيرصتلاو ٠١ ص هدهاوش حرشو ١١ ص ينغملاو 156 ص ؛ ج ينيعلاو ٠٠١ ص ؟ ج ةنازخلاو ١١9 ص لمُجلا

 . (يواصلا عبط) ١5 ص هناويدو 719 ص ؟ ج ينومشألاو ,156 ص ١ ج رردلاو 18 ص١ ج عمبلاو 176 ص ؟ ج

 ءاشطع تام ىتح ءاملاب رفس يف هتقفر رثآ هنأ يورو «برعلا نم دوجلاب رهتشلا نم دحأ يدايإلا ةمام نب بعكو

 .هّمأ ىَدْعّسو «يئاطلا مأل نب ةثراح نب سوأ وه :ىدْعّسس نباو ءهوبأ :ةمامو

 تا



 قفا نق: هنأل ؛ عوفرع يح لوألا ناك راو ح٠ ةنفصلا ب: عقرلا نزاع اقأو

 .َىداَنُم ""(مَلَع) لك يف مضلا درطاو
 «فيرظلا» بصنتف فيرظلا ناقعب تررم :لوقت نأ اذه ىلع مزلي الو

 فرصني ال نأ عقوملا اذه يف عقي مسا لك يف درطي ل هنأل ؛ «ناثع» ظفل ىلع

 .اهنيب قرفلا فرعاف «حتفُيف

 ؛بصنلا الإ ابيف نييلف «ءادنلا يف مومضملا درفملا ىوس اه تافص اّمأو

 هفيرظلا ديز نم ًاريخ ايو «لقاعلا هللا دبع اي :كلوقك ىنعملاو ظفللا قافتال

 ديز اي :لوقتف ٌنيغ ال تبصن فاضم مماب درفملا تفصو نإف ءأنسحم ًالجر ايو
 : اة هدقنأ رعاشلا لاق ٠ ركب بحاص ورمج ايو ءاناَخأ

 مماَحَف َّقَح ًءاَنْحَأ تضَرَع دَقَف ارئاف كنك ذرإ ارو: انغأ ةييزأ

 الإ نكي مل ىدانملا عقوم عقو ول هنأل ؛ظفللا ىلع "اذه لّمْحُي ملاغإو

 لك لمَحَف "ةموضم الإ نكت مل ىدانملا عقوم تعقو ول ةدرفملا ةفصلاو ءبصن
 .لوألا عقوم عقو ول هقحتسي ام ىلع اهنم دحاو

 يف كل ناكو هبصنلا الإ ةفصلا يف نكي مل نالف نْباب معلا تفصو اذإو

 :نابجو ىدانملا

 )١( «ق»و هر» يف ٍصقت .
 515 صا) ج باتكلا :رظنا (0)

 142 ص." ج عمبلاو ٠5. صو : ص ؟ ج شيعي نبا :رظناو ءابلئاق ملعُي ال يتلا هيوبيس دهاوش نم وهو

 ؛ممموق نم يأ مت ينب وخأ نالف :برعلا لوقيو «سيق نم يح :ءاقرو (انح) ناسللاو 2155 ص ؟ ج رردلاو

 هباشت ام :رومألا ءانحأو :روظنم نبا لاقو « هوُنح» عمج اهيحاونو اهفارطأ :رومألا ءانحأو ءرأشلا بلاظ :رئاثلاو

 .هيف صاخو نآلا هبلطاف كلذ كنكمأ دقف كرأثل ًابلاط تنك نإ يأ ءابنم

 .ظفللا ىلع اذه ىلع لمحي مل افإو :لصألا يف (0)

 .ًاموضم : «ر» و لصألا يف (9)

 ت0



 ةحتفل ًاعابتإ «حتفلا ىلع هّتينب تكش نإو :هّْبَم ىلع هتكرت تفش نإ

 :جاَّجَعلا لاقو ىرمع َنْب ديز ايو ورمع ْنْب ٌديز اي :لوقت « «نبا» نوُت

 ""ارظَتْنُم آل ِرَمْعَم َنْب ٌرَمُع اي

 "ع ناو

 دوُراَخلا نب ؛ رذنلا ب : كح اي

 حتفلا لوألا يف كل ناك يناثلا َتْفَّضَأو «ىدانملا َتْرَرَك نإ كلذكو

 :ريرج لاق 5 ءورمع ديز ٌديز ايو يرمع ديز ديز اي :كلوقك :مضلاو
 ريغ "صك قف كقلوال كلاب ال عدغ  كاسي مس را 3 ام م

 :نالوق تيبلأ اذه يفف

 ع

 ةّين يف لّوألاو «يناثلا "(مت) محقأ مث يِدَع ْمْيَت اي دارأ نوكي نأ :اهدحأ

 )١( ج هيوبيس دهاوش نم وهو ١ ص هناويدو 418 ص ةيبرعلا دهاوش مجعم :رظناو ؛506 ص /8.
 :هلوقو ءابيلاوو ةرصبلا لهأ ديس ناكو ءيشرقلا رمعم نب هللا ديبع نب رمعوه اذه رمعو» :يرقنشلا لاق

 . «هحيرستو هئاطعإ ىلع ِهّنُحَي راظتتا ال يأ رظتنم ال

 .ةبورل نوكي نأ ينيعلا ىفنو 2071 ص هناويد تاقحلم يف وهو ةبؤر وأ «يزامرحلا.وه )0

 نباو 2555 ص ؛ ج بضتقملا :رظناو زنامرحلا ينب دحأ ىلإ هبسنو 55 ص ١ ج هييوبيس دهاوش نم تيبلاو

 مجعمو (قدرس) :نأاسللاو 737127 ص ؟ ج ينومثألاو ١15 ص ؟ ج حيرصتلاو 3٠١ ص ؟ ج ينيعلاو .ه ص ؟ ج شيعي

 .ُدوُدُمَم كْيلع جملا قدارس:هدعبو 65١0« ص ةيبرعلا دهاوش

 تاماللاو ٠ + ص ليف 2375 ص ؟ ج بضتقملا :رظناو 514 صو 7١ ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو ()

 " جو ٠١١ صو ٠١ ص ؟ ج شيعي نباو 245 ص ١ ج يرجشلا نبا يلاسمأو 560 ص ١ ج صئاصخلاو ٠١١ ص

 جا ينيعلاو ىذحك ص هفهاوتك حرشو 07 ص ينغملاو 7/9 ص جو ١١١ ص ؟ جو 5085 ص ١ ج ةنازخلاو ١ ص

 ريضلا :منيقلي ال .77؟ ص ةيئاونيوو "1 ص ؟ج ينومثألاو ١58 ص ؟ ج رردلاو ١؟؟ ص " ج عمبلاو ؟١ ص

 .ةحيبقلا ةلعفلا :ةأوسلاو ءأجل نبا وه :رمعو ؛هيخأ ىلإ هبسن ةانم دبع نب يدع وه اذه يدعو هةانم دبع نب متل

 .ةفاضإلا ة ةين يف لوألا ف َياثلا محقأ مث :هيفو ءلصألا يف صقت (9

 ج0



 :"رعاشلا لاق اك ؛ةفاضإلا يف هلاح ىلع هحتف كرتف ةفاضإلا

 اوحارتساف طهارأ ْتَعَضَو يتلا برخلل سو باي

 .ماللا محقأف بّرحلا "سؤب اي :دارأ

 ؛امهدحأ فذح مث ءيدع َمْيَت يدع َهْيَت اي :دارأ نوكي نأ :يناثلا لوقلاو

 :ةَحاَوَر نب هللا دبع َلوُق هلثمو ءهيلع رخآلا ةلالدل

 "”ٍلّبدلا تآلَمْمَيْلا دْيَر َْيَراَ
 .عابتإلا ىلع هحتفبو «"”(لصألا ىلع) لوألا مضب ُدَشْني

 /١[ :4] ءاي» نأل ؛ ءاي» يدلي نأ ْرْجَي ١ ٌمالّلاو ةقلألا هيف انا تيان اذإو :لصف

 .505 ص ريسكتلا عمج يف تيبلا اذهب فلؤملا داهشتسا يقأيسو :كلام نب دعس وه ()

 بستحلاو ٠١١ ص ؟ ج صئاصخلاو ٠٠١ ص تاماللاو 188 ص لمُجلا :رظناو 75 ض ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو

 ؟ جو ٠١١ صو ٠١ ص ١ ج شيعي نباو ى؟ ص ؟ ج يرجشلا نبا يلامأو .158 ص فلتخلاو فلتؤملاو ه8 صاج

 ةساملا حرشو 119 ص ١ ج حيرصتلا ىلع سي ةيشاحو ١518 ص هدهاوش حرشو 7١1١ ص ينغملاو 77 ص ه و 5.ص

 :ليقو «ةرشع ىلإ ةعبس نم لوقي ضعبو «ةرشع ىلإ ةثالث نم عمجي ددع طهرلاو « (طهر)ناسللاو ٠٠١0 ص قوزرملل

 هل ًادحاو الو ءِطُمَر عت ةّئيِدَمْلا يف ْناَكَو» :ىلاعت هللا لاق ءةأرما مهيف نوكي ال لاجرلا نم ةرشعلا نود ام طهرلا

 .دوَذ لثم هظفل نم

 .برحلا نم سؤب اي : «ق» يف )١(

 .ىنثملا نب لدنج ىلإو ءةيلذبلا ءامك ىلإو ةّيلَدَبْلا ىمْلَس ىلإ بنو ©

 2٠١ ص 7 ج شيعي نباو 2٠١١ ص تامالّلاو ٠ ص ؟ ج بضتقملا :رظناو 5١5 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو

 ؟ جرردلاو 2١١ ص ؟ ج عمبلاو 284 ص هدهاوش حرشو 777 صو 379١ صو ؟407 ص ينغملاو 575 ص ١ ج ةنازخلاو

 23564 ص ” جرثألا نويَعو ١08 ص ١ ج فتألا ضورلاو « لم نامعللاو 544 ص ؟ ج ينومثألاو 3664 ص

 ةلمعي عمج :تالمَْيلاو «ةحاور نبا هبطاخي يذلا قرأ نب ديز وه :ديزو 17 ص ١ ج (ةرأ نب ديز) باعيتسالاو
 ءاهيلع همايق نسحل تالمْمَيلا ىلإ ًاديز فاضأو «ةرماضلا لّبْدلاو « «لمعلا نم اهمسا اهل قتشا ةعيرسلا ةقانلا» :يهو

 ا :زجرلا اذه دعبو

 .لزناف َتيِدَه ليللا لَواطَت

 . هر» و لصألا يف صقت (9
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 5 مذلا ىلع هينبتَق ءلجر اي :لوقت كنأ ىرت الأ مالا َفّرَعَت دصقلا عم

 "(ىلع) لخْدَف نأ رِجَي لف ءهيلإ كدُضَقو ايب فّرعت دق هنأل ؛ ؟مَلَعلا ينبت

 اذإو ءدحاو مسا يف نافيرعت ْعَمْجُي الو "'(ًاضيأ) فيرعتلل امنأل ءماللاو فلألا

 :لّجَرلا اهأ اي :كلوقك ىدانملا اهَتْيَلْوْأو ءءاهب اهَتْلَصَوَو «يأب تنج هءاذث تدرأ

 ةفاضإلا نم ضوع «اه» و مّضلا ىلع هتينب كلذلف ؛ظفللا يف ىدانملا وه ّيأف

 هبصن زوجي ال كلذلو «ىنعملا يف ىدانم وهو ءهل ةَقص «لجرلا» و ءابنم ةفوذحملا

 هدنحاو ءىقك انعو ءلجرلا دج لإ ةلطو ءانأ» نأل ؟بيرظلا دنيز اي زوما

 يف زاج ام لجرلا يف زجي م كلذلف «فيرظلا "؟(ءادن) ىلإ ةلصو «ديز» سيلو
 يف ىدانملاب يقأت نأ نود «اهيأ اي» ىلع توكّسلا زوجي ال هنإف ًاضيأو ءفيرظلا

 زاجل ديز '"اي) ىلع "'(توكسلا) زاج 5 هيلع توكسلا زاج ولو «ةقيقحلا
 .كلذ يف زاج ام اذه يف

 اهيَأ اي :كلوقك ٌمفرلا الإ اهيف نكي مل ةفصب ىدانملا " اذبل تئج نإف

 عوفرملا ةفصو «عوفرم لجرلا نأل ؛ورمع ٌوخأ لجرلا ابّيَأ ايو «ليوطلا لجرلا
 :ةبْوُر لاق ءانمدق 5 عوفرم

 0 اا

 )١( «ق» يف صقن .

 .«ق»و «ر» يف ةدايز ()

 . «ق»و «ر» يف صقن (5)

 . «ق» يف صقن (؟)

 . «ر» يف صقن (4)

 .ةفصب ىدانملا دعب تئج نايف : «ق» يف (1)

 ١١ ص ١ ج يرجشلا نبا يلامأو 25328 ص ؟ ج بضتقملا :رظناو 708 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو (9)

 ةفخ :يزنتلا .1؟ ص هناويدو 78١ ص ؟ ج ينومثألاو 515 ص 5 ج ينيعلاو 278 ص 1 شيعي نبأو 5٠١ صو

 ريغ لهاجلا نأل :ةفاضم اهنأ عم ةعوفرم «يزنتلا وذب» «لهاجلا» تعن :هيف دهاشلاو .بثوتلا :يزنتلا لصأو «لبجلا
 .لحلا ىلع هتفص بصنت ىتح بصن عضوم يف سيلف ىدانم
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 :ناهجو هيفف لجرلا اذه اي :تلق اذاو
 «لجرلا» نوكيف «لجرلا» هانت لإ ةلسوت "نأ ةلؤع هاذعر ءاهدحأ

 ءاذث :داَرْلا نأل ؛اذه لع توكتسلا زوجي الو «ئأ» يف ناك !ك ريغ آل اعوفرم

 + يودع كف 16 يكول

 سلجلاو هباحيقتألاو لسقتلو نيل داما ذي ماتوا
 1 ادي دقنأو تندع قياقلا ىل ندتعلا تالا اننا اي دريد
 مالكا نعاس سن ركع فيش لتتم اَتفوفَكْلا ذاق

 1 ٠ انت فوغ ىأ انفنكلا نأ اي نيدقف

 هيلع توكسلا زوجي درفم مسا ةلزنمب ءاذه» نوكي نأ :رخآلا هجولاو

 بصن زاج ا؟ ««لجرلا» بصن زاج ةجولا اذه تدرأ نإف ءديز اي :كلوقك
 .لجّولاو «لجَرلا اذه اي. :لوقتف «ملغلا ةّمِص

 :نيبجو ىلعف لجو زع هللا مسا ءادن امأو :لصف

 ُةَيلَت نأ زاج امنإو «يل ُرفغا هلأ اي :لوقتف هايد هيلع لخْدت نأ :امهدحأ

 .اهياي ةلزنمب :«ق» يف )١(
 .ززخ همساو يسودسلا ناذْؤَل نبا ىلإ هيوبيس هبسنو «5:8ص ١ج باتكلا :رظنا ()

 ,05”ص ؟١ج صئاصخلاو 55ص بلعث سلاجو 16ص كج بضتقملا :رظناو ءرجابملا ني دلاخ ىلإ اضيأ بِسْنو

 1١ج ينافغألاو 76ص اج برقملاو .؛ص ؟ج شيعي نباو :575صو ١77صو ١7ص ؟ج يرجشلا نبا يلامأو

 .هّمُحل قَد اذإ َرَصَن باب نم ناويحلا رض نم :رماضلاو ءبحاص مخرم :حاص .؟584ص اج ةنازخلاو 54ص

 رهظ َيِلَو ءيش لك :سحلاو ءمانّسلا ردق ىلع ريغص لْحَر وهو ءبَنَق عمج :بانقألاو ةَبلصلا ةديدشلا ةقانلا :سّنعلاو
 فاضم «رماضلا» نإبف :ةضحم ريغ ٌةفاضإ فاضم وهو ىدانملا فصو عفر :هيف دهاشلاو «ةعّدربلا تحت ةّيادلا وأ ريعبلا

 .ةضع تسيل ةفاضإ «سنعلا» ىلإ

 .صربألا نب ديبعل تيبلاو 07ص اج هيوبيس باتك رظنا (0)
 هناويدو 76”2ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو ,6١25ص اج ةنازخلاو ,750«ص ؟ج يرجشلا نبا يللامأ :اضيأ رظناو

 فصو :هيف دهاشلاو يدنكلا رْجَح هيبأ لتقمل ماقتتالاب هديدهت ىلع اًداَر سيقلا أرما رعاشلا بطاخي وهو 7١ص

 .فاضملا عفر عم هدعب فاضملاب ىدانملا
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 ناقرافُي ال ماللاو فلألا نأل ؛ماللاو فلألا هيف ام ىلع اهلوخد عانتما عم «اي»

 ءاممألا ىرجم اهعم ىرجو ؛ةماكلا سفن نم وه ام ةلزنمب اراصف «مسالا اذه

 .ههّلإ» ةزمه ''(باهّذ) نم ّضوع اهنأل ؛مالغألا

 هينبتو ؛ةددشم أوم مسالا رخآ يف ديزتو ««اي» َفذخَت نأ :رخآلا هجولاو

 بهذم اذه ءيل رفغا ّمُهَللا :لوقت «اي» نم اضوع ''(نوكيف) حتفلا ىلع
 كولا

 مَن يخيب اندِصُفا يأ ىيخب اَنَمَأ هلأ اي :هّلصأ نأ عرَف :'"ةارفلا اًمأف

 يللا :ليفق ءادحاو انيق ناتلكلا تليشو 1 (تددشو) ءانكأر هوه تقنع

 ميلا :لوقتك: اهدي منحت نأ زاج امل لاق 5 نك ول هنأل ءىدب نسيلااذهو

 نم ضوع نيمملا نأ وهز هنو لاق انه ىلع لدي اذه زاوجف هريخب انّمأ

 ٌعامجإ اذهو يَبَللا اي :لاَقّيَف ءمالكلا يف اهّنيب عمجُي نأ زوجي ال كلذلو ««اي»

 .”"نييرطبلا 3! (نف)

 ءءادنلا يف /ألإ عقي ال ظفل هنأل ؛«مهللا» ةفص نم 1 عنمو [ب / ءو]

 زانجاو توي هيام نك عيباوكا هوست ارب اذوب ايوا كانت اذ: لوقت

 .«ق» يف صقن )١(

 2567  ؟5"ص فاصنإلاو 2155 55ص ؛ج بضتقملاو 5٠١, ١٠ص اج هيوبيس باتك :رظنا (0)

 ١. 5١ص ؟ج حيرصتلاو 2378ص اج عمبلاو .151١ص اج ةيفاكلا ىلع ٍيضّرلاو

 اج عمبلاو 55ص ١ج ةيفاكلا ىلع يضرلاو ١6ص فاصنإلاو :5:”ص ا١ج.نآرقلا يناعم :رظنا )١(

 ّْ .١172ص ؟ج حيرصتلاو 78ص

 .لصألا يف صقت ()

 .١٠5ص اج هيوبيس باتك :رظنأ (5)

 .565"ص فاصنالا :رظنا ()

 ةلزنمب مُهدنع مملا عم راص هنأ لبق نم ّممالا فصت مل هيلا تقحلأ اذإو» : ١٠ص اج باتكلا يف لاق (9

 .«ءانه اي «ميلوقك توص
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 هع ا يعسلا ققفاو واو نعل قرع حلا ذة
 هنا لثط :لجو رع هللا لاق .اضري هكيام نادك خت أ هللا اني
 ءادن ىلع ٌبوُصْنم 000 نأ :”هيوبيس بهذف «ضيألا "تاوَمّسلا ٌرطاَق
 انوع اع هلم نمو مضارب تاومنلا قطاع اك ةمللا يعدل وأن
 لجو ملا ماقال كلذ قرعاف

 يكب ياما قالا نمارقلا م مسالا ايلا :لصف

 0 ل هرقلا قم ةفاضلا تلدتأ نإ :كلذككو قع 0 اوك نول

 ؛لوقتو «لدبلا ىلع ءورمَع اخأ ٌديز اي :لوقتف ءلّوألا عقوم عقد ول هسفن مْكَح

 هل ةنض قوكي نأ دوج الو :ءاذهو نم "'(لالا:اذ) لدتتخ لاما "(ذ) اذه1ي

 نم هبل اذ لادبإ لك "ةدقكلا3' لسرلا يأ اي :لوقتو هحرش "متقن دقو

 .انركذ امل ةفصلا ىلع ال «هابيأ

 ها ل للملا 1 هكحف املا ىدانلا ىلع تفطع نإ كددكو

 .«لاق اك هارأ الو ءهفصو هدنع زوجي الو» :# 5ص ؛ج بضتقملا يف لاق ءدربملا وه )١(

 : .اضوع تناك اغإ | ملا نأل :«ق» يف يف ()

 .رمزلا ةروس نم 41 ةيآلا (0

 .٠٠5«١ص اج باتكلا :رظنا ()

 .5؟ص ؛ج بضتقملا :رظنا (5)

 .«ر» يف ةدايز (5)

 .«ق» يف صقن (0)

 .«ر» يف صقن (0)

 ...ماللاو فلآلا هيف امي الإ فصوي ال مهبملاو :يريصلا لوق دنع ةرصبتلا نم 77١"ص رظنا (9)

 .ريثكلا رعّشلا وه :ليقو «سأرلا رعش عبتجم :مضلاب ةما )٠١(
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 َلُجَرلا اهيَأ اي :لوقتو «لماعلا يف ناكيرش هيلع فوطعملاو فوطعملا ّنأل ؛ِورْمَع
 علا لع ةللاو نفلألا ف اذرقم اننا قيفطح نانا تيار اجلا اينأ انور

 عضوملا ىلع ْبصنلاو ءظفللا ىلع عفرلا هيف زوجي ءهتفص كحك هكحف ىدانملا
 :رعاشلا لاق ''(5) ""(ثراحلاو) ثراحلاو ٌديز اي :كلوقك

 "يورط نوح (ةروانج هن ايس كاحَّضلاو دير ايآلأ
 اس اع لع هفقرو ه«كاحجلاو نصت

 ىلع ءديز انانغأ ايو :نايبلا فطع ىلع ؛ًاديز اناخأ اي :لوقتو :لصف

 ٌديز ايو ؛ليوطلا ٌديز اي :لوقت اك ءليوطلا ديز ديز اي :لوقتو «لدبلا

 ماسلا افيتوتاو عضوللا لغو هظنفللا:لغ نانيبلا فخ لع امئزو ةيذ
 ىكحو ءهريغ ىلع عقو ءادنلا فرح نأل ؛ءانبلا هيف بجو ام ضرعي
 بصنيف «ليوطلا ًاديز ٌديز اي :لوقي ناك (ةَبْؤُر نأ :سنوي نع ”هيوبيس

 .عضوملا ىلع ليوطلاو ًاديز

 :اةَجوُر لاقو

 اًرمن ٌرصن ٌرْشتاي لئاقت اًرْطَس َنْرِطَس را لشأو ينإ

 .لصألا' يف صقن )١(
 .«ق» يف صقن (5)

 نبأ :رظناو ؛120ص لجملا يف يجاجزلا دهاوش نم وهو «نيعم لئاق ىلا تيبلا اذه ةبسن ىلع فقأ مل (0

 «بئذلااهيف يفتخيةدُهو :رَمَخلاو» :هيفو «(رخ) ناسللاو 51ص ؟جرردلاو .15؟ص ؟ج عمبلاو 17ص اج شيعي

 .هفتراَو :يَلَعو سو ينَع ضرألا هترخأو» :اضيأ هيفو

 .”"عص اج باتكلا :رظنا (5)

 .ناك ةبور نع سنوي نع هيوبيس ىكحو :لصألا يف (5)
 نبا هبسن دقو «ةبؤرل سيل هنأ ركذ يناغصلا نأ ينيعلاو ةنازخلا يفو ؛76١ص ةيؤر ناويد تاقحلم رظنا ()

 - .هناويد يف سيلو «ةمرلا يذ ىلإ روذشلا يف ماشه
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 :هجوأ ةثالث ىلع ىوري

 نم الدب يناثلا صن» "'لعجو ورمع '"'يبأ رايتخا وهو ءاّرصن ٌرصن ٌرصن اي
 :عطولا لع كلاغلا فطعو ءلِوألا

 .عضوملا ىلع اهفطعب ءاّرصن ًارصن ٌرصن ايو

 .عضوملا ىلع رخآلاو ءظفللا ىلع امهدحأ فطعب ءارّضن ٌرصن ٌرصن ايو

 بصن '”(زوجي) و ""(ظفللا ىلع) اعيمج اهُعفر رعشلا اذه ريغ يف زوجيو

 هنأك ردصملا ىلع اعيمج اهبصن زوجيو ءظفللا ىلع يناثلا عفرو «عضوملا ىلع لوألا

 ٌريسَت يأ ءاريس ريس تنأ اإ :لوقت اك ءديكأتلل َرّركو ءأ,رصن ينرصنا ٌرصن اي :لاق
 ءاًرشن أرَْن ٌرْشَن اي '"ةدْيبُع يأ نع '"ينزاملا ىورو ءهّجْوَأ ”"ةتس هذهف ارْيَس

 ١ج صئاصخلاو ١٠ص ؛ج بضتقملا رظناو ءأرصن أرصن رصن اي :هتياورو ؟١٠؛ص ١ج هيوبيس دهاوش نم وهو -

 عمال يحك ؟دحص ينغملاو ,550هص ؟ج ةنازخلاو 75ص ؟جو "ص ؟ج شيعي نباو 25507ص ةييبرعلا رارسأو 275 ١ص

 5١٠هص اج رردلاو ١؟١ص ؟جو 4 ص ١ج عمبلاو ١75؟ص اج ينيعلاو ,657/ص رودشلاو ؟/؛ص هدهاوش حرشو

 .نبتك :نرطُسو ميركلا نآرقلا تايآ اهب ينعي :راطسألاو :475ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو (رصن) ناسللاو ١١؟ص ؟جو

 وحنلاو تاءارقلا يف ةرصبلا لهأ مامإ ناك «ةعبسلا ءارقلا دحأ ءيوحنلا رامع نب ءالعلا نب ناّبَر وه )١(

 ليقو عبرأ ةنس يفوت ءامهريغو يعمصألاو ةديبع وبأ هنع ذخأو هريغو يديزيلا هيلع أرقو نيعباتلا ضعب نع ذخأ ,ةغللاو
 .537ص ةاعولا ةيغب رظنا .ةئامو نيسمخو عست

 ."ص ١ج شيعي نباو ١١؟ص ١ مسق ١5ج يفاريسلا حرشو 2506 ١٠ص اج هيوبيس باتك :رظنا )١(

 .«ق» يف صقن (؟)

 .«ر» نم ةدايز (8)

 .هجوأ ةيناك هذبف :لصألا يف (5)

 بضتقلاو 711 - 56ص اج ةنازخلاو .::ص اج يرقنشلاو 55ص ١ مق ؟ج يفاريسلا حرش :رظنا (5)
 ."ص ؟١ج شيعي نبأو ؟١١ص ؛ج

 برعلا باسنأب سانلا ملعأ نم ةديبع وبأ ناكو» :يفاريسلا هنع لاق ءيمْيَملا ىََنلا نب رَمْعَم ةديبع وبأ وه (

 .«ثيدحلا بيرغ» و «نآرقلا بيرغ» و «نآرقلا زاجم» :اهنم ةريثك بتك هلو ورع يبأو سنوي نع ذخأ» «مهمايأبو

 يفو «نيتئامو ةرشع ثالث ةنس يفوتو ءيرصبلا نسحلا اهيف تام يتلا ةليللا يف ةئامو رشع ةنس يف دلو هنإ :لاقيو

 اج بيذبتلا بيذهتو ه"ص نييرصبلا نييوحنلا رابخأو ١+ - /؟ص تسربفلا :رظنا ؛ةريثك لاوقأ هتافو ةنس ديدحت
 78٠  ا؟الثص ةاورلا هابنإو ؟40"ص

 كا



١ /5:[ 

 اي :لاقف هبَجَح ناكو ِناّيس ِنْب رصن بجاح - ةمجعم داّضلاب - ٌرَْن ناك :لاق
 .هب هيرغُي /كبجاح ئأ ةلرضت رشق ايس نب تت قعيا رعت

 :هُجْوَأ ٌةعبزأ هيفف كسفن ىلإ ىدانملا تْفضُأ اًذإو :لصف

 .لصألا وهو «لبقأ يمالغ اي :كلوقك :ةحوتفم ءايلا تابثإ

 "5 يِداَبع اي رو «يمالغ اي :كلوقك فيفختلل ةنكاس اهّئابثإو
 :يدرفلا لغألا ديعاوو هللا وع لاقوة ككل ق2
 "اكلْبَق يهألإ اي ٌهْيَغ كَ ْمَل اَمَدْحَو يمالإ َتْنُك ْذِإ َتْنُكَو
 :ئرقو .مالغ اي :كلوقك ؛ابيلع ّلدت ةرسكلا ّنأل ؛"!(َضْيَأ) افيفخت اهقْدَحو
 | .«نوقتاف "داع ايد

 تفقو اذإو «لبقأ اَمألَع اي :كلوقك ءءايلا نم ٌفخأ اَيْنَأل ؛افلأ اهّبلَقو

 .هامالغ اي :كلوقك ءابلا ىلع تفقو هجولا اذه ىلع

 وهو «ءايلاب «يدابع اي َقِرَق ::":ص هج طيحلا رحبلا يف نايح وبأ لاق ءفرخزلا ةروس نم 78 ةيآلا )١(

 ركب وبأو ءورمع وبأو ءرماع نباو «عفان :ةءارق ءايلا تابثإو «ةعبسلا يف اههالكو رثكألا وهو ءابفذحب «دابع ايو ءلصألا

 ةزمحو ريثك نباو صفح ةياور يف صاع أرقو «اهحتف هنإف ركب يأ ةياور يف صاع ريغ اهنكسأ مهو صاع نع

 «475ص يناعملا زاربإو 01807ص ريسيتلاو ؛هاهص ةعبسلا :رظناو .فقولاو لصولا يف ءاي ريغب (دابع اي) يئاسكلاو
 تابثإب اضيأ اًأرق - بيطلا يبأ قيرط ريغ نم  سْيَوّرو رفعج ابأ نأ هيفو 00ص فاحتإلاو ١٠73ص ؟ج رغنلاو

 افقوو الصو ةنكاس ءايلا تابثإ نوكي اذبو .كلذ يف سْيَوُر نع فالخ ىلع الصو حتفلاب اهاكرح امهنأو ءةنكاس ءايلا

 .ورم يبأ نع تبث

 شيعي نبأو 5375"ص ١5ج فصنملاو 47ص ؛ج بضتقملا :رظناو ,2776ص ا١ج هيوبيس دهاوش نم وهو (0)

 ١5ص” ج عمبلاو ,”5ص ؟ج حيرصتلاو ,550/ص ؟ج ييعلاو ,555ص هدهاوش حرشو ١/6 ص ينغملاو ١١ص ١ج

 .١٠ص ؟ج رردلاو

 .«ق» يف صقن (؟)
 يف اهيلإ فاضملا سفنلا ءاي فذح ىلع 7١5ص اج هيوبيس اهب دهشتسا دقو «رمزلا ةروس نم 17 ةيآلا ()

 دنع فورعم ريغو «نوقتاف يدابع اي» :لوقي ورمع وبأ ناكو :كلذ دعب لاق هيوبيس نأ ديب «ةرسكلاب ًءازتجا ءادنلا

 روهمجف ««دابع اي» يف سيور نع َفلّتْخاو» ::5:ص فاحتإلا يفو .ورمع يبأ نع ةيآلا هذه يفءايلا تابثإ ءارقلا

 .سايقلا وهو ءفذحلا ىلع نورخألاو ؛كلذك هنع اهتابثإ ىلع نييقارعلا
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 اي :كلوقك ٌنيغ ال ًءايلا تبثأ "(كِبل) ٍفاَضُم ىلإ ًافاضم تْيدان ثإو
 قرب نال كاملا تابفإ الإ نعت ] انإو حا عاش ايو ينالك ولج
 ظ .ءادنلا وه رييغتلل بجوملاو «هيلع عقي مل ءادنلا

 ان هذيلا تدع هان رنا لاعبا كات ف دايو اي اقأو
 :ءاضيأ تاغل اينو اني

 .يمع نب ايو ءَّيّما َنْب اي :كلوقك ءلْصألا ىلع ةكرحتم ءايلا تابثإ
 .يمع َنْب ايو ءيّمَأ نب اي :كلوقك '') ةنكاس اهتابثإو
 .( "مَع َنْب ايو ّمأ نب اي :كلوقك ةرسكلاب ءازتُجالاو اهفذحو

 منا ةلزلمب اهلبق ام عم اهلعجو «حتفلا ىلع بَع» و ّمأ رخآ ءانب عم اهقذحو
 "ع نب ايو َّمأ نب اي :كلوقك ََنَع ةسخ» لثم دحاو
 0 ءابلاب تفقو تفقو اذإف هاّمَع َنْب ايو ءاّمأ نب اي :كلوقك افلأ اهبلقو

 نم تيل امدح هقلالا تكد ءاذه نم قود وتفلا نوكك ذأ و وجيز

 ."ارسكلاو '”حتفلاب «ْمَأ نب اي> '”و 4مأ نب ايإ> :ئورُقو فيفختلل ءايلا

 .«ر» يف صقن )١(

 .لصألا يف صقت (؟)
 نم طقاّسلا ءزجلا نم هركذ قبس هجولا اذهو «يملا ٌرثكو اهفذحو» :لصألا يف ءاج ةرشابم كلذ دعب ()

 .ةرسكلاب ابنع ءازتجالاو ابفذحو :هلوق وهو ءلصألا ةخسن

 0000 .هدط» ةروس نم ة؛ ةيآلا (9)

 .مطاع نع صفحو ورمع ينأو «عفانو هريثك نبأ ةءارق يهو (5)

 .1377؟ص ريسيتلاو 5ص ةسعبسلا :رظناو .ركب يأو فلخو :«يئاسنكلاو «ةزمحو رماع نبا ةءارق يهو (9)

 .772ص فاحتإلاو ,555ص ؛ج طيحملا رحبلاو 77ص ١ج رشنلاو 75ص يناعملا زاربإو

 مث ةحتف ابلبق ةرسكلاو أفلأ ءايلأ ْبْلَق مث ,ةفاضإلا ءاي نع ةرسكلاب ءازتجالا تاغّللا ُهَوْجَأو :رحبلا يف ناّيح وبأ لاقو

 .«ةنكاس ْوَأ ةحوتفم ءايلا تابثإ مث «مملا حعتفو ءايلا فذح
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 :ءايلا تابثإ يف داؤد "اوبأ لاق "و
 8 سيتم سا هي 1 0 يي ء ,

 ديدش ٍرْهَدْل ينتيلخ > تنأ يسفن قيقشايو يّمأ نياَي

 :افلأ اهبلق يف مجنلا وبأ لاقو

 ""يعَجْماو يموُلتال اَمَع هبا

 فقت كنأ :كلذ ىلع ليلدلاو «ثينأتلل تديز ًءاملاف :تَمأ ايو «تّبأأي اًمأو

 .تفقو اذإ ,هئاقو ءهملسُم :لوقت اك َُمأأيو بأي :لوقتف ءابلاب ابيلع

 دازت ؟ مخفتللف بألا يف امأو ءثينأتلا قيقحتلف َمَأ» '(يف) اهتدايز اًمأف

 ةدايز روجب الو ءًاضُيأ مالكلا ةجوازُمل «ةَباّسن» و «ةّمالع» لثم ف ركذملا ف ءابلا

 ولو .هظفل نم ثنَوُم هل دعا ”نآل «هتأاي» يق اهّتدز َ ««معاي» :كلوق يف ءابلا

 هلاخ ''(اي) و لاخ ""(اي) كلذكو .ثنّوملاب ركذملا سبتلال ههّمَعاِ :تْلُق

 :هجوأ ةعبرأ - هّمأايو هَبأاي يف ينعأ - اهيفو

 .«ق» يف صقن )١(

 .داؤد ينأ نيا :«ر» يف (0
 رحبلاو 7؟١صو ء/؟ص ؟ج يرجشلا نبا يلامأو 5١ص لمُجلا :رظناو 8١ص اج هيوبيس دهاوش نم تيبلاو

 "١ج رردلاو ؛.ه.ص ؟ج عمبلاو 4١ص ؟ج حيرصتلاو ,377؟ص 25 ييعلاو ١ص ١ج شيعي نباو 55ص ةج طيجحلا

 :هتياورو 7/8ص برعلا راعشأ ةرهبمجو (ققش) ناسللاو ,540“ص ؟ج ينومشألاو ١7ص

 ديدش رهدل ينتيلخ حالجاي يسفن قيقشي ءاسنخ نباي

 عوبطلا داود ينأ ناويد يف تيبلا سيلو ,15؟ص ةيبرعلا دهاوش مجعم :رظناو «ةياورلا هذه ىلع هيف دهاش الو
 .68ص يئاطلا ديبز يبأ ناويد يف هتدجوو

 ؟5ج بستحملاو ”558ص ةج بضتقملاو 25ص ديز يبأ رداون :رظناو 28ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو (؟)

 ه؟؛ص اج عمبلاو .0375ص ؟ج حيرصتلاو ؟؟6ص ؛ج ينيعلاو ءا15و ١١ص ؟ج شيعي نباو ١؟؟ص لماو ”؟8ص

 .؟ةةص ةيبرعلا دهاوش مجعمو ؟":ص رشبلا ءالضف فاحتإو ؟680ص ؟ج ينوشألاو ٠7ص ؟ج رردلاو

 .«ر» يف صقن (8)

 .17- ١١ص ؟ج شيعي نبا رظنا (0)

 .«(رد يف ةدايز )3
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 قلاب فكاايو كباب

 2 مام ما

 .مضلاب تّماايو «تّبأايو

 .فلألاب اَنَمَأاِيو ءاّتبأأيو

 ني يك هلك تانبلا نه شوع ''ءاقلا قآل يرق انبلا تصف ومالا

 .هنم ضّوعملاو ضوعلا
 ءاتبأ نم فلألا فذح ىلع حتفلاو «ةفاضإلا ىلع ةلالدللف ةرسكلا امأف.

 .ةيزايو ةلونج هلع نأ لع مذلاو ءاضأو

 ُكَبَأأي :تلقف ءابلاب تفقو حوتفملاو ءموضملاو ءروسكملا ىلع تفقو اذإف
03 0 2 3 

 (اهيلع "تفقوو) .تكّسلل ًءاه تدز فلألا هيفام ىلع تفقو اذإو ُهَّمأايو

 .هاتمأايَو ماَتيأاي تلقف

 :هريغ يف لمعتسُي الام ءامسألا نم ءادنلا يف /لَمْعَتْسُي هنأ معا "'و) :لصف

 نع ةيانك ْنَهو «ْنَهاي ىنعمب هاتهاي :كلذ نفف رييغتلا ىلع ءادنلا ةوقل كلذو
 : انتل نانيو مقتل رت هب هازل انقلاب دمر :نانلإاب هاتف "نمل
 ءثّيَحايو ؛«(قسافاي ”ىنعب) ءْقَسْفاَي '"(و) ْمَكْلاي :كلذكو ىّؤللا هب دارُي
 ىلع َينُبو ؛عاكلايو ءثاّبَحاِيو ءِقاَسَفاي :ثنؤملا يف لوقتو «ثيبخاي :ىنعب
 .ثينأتلا تامالع نم رسكلا ّنأل ؛رمكلا

 .ءاهلا َنأل :«ق» يفو ءلصألا يف ()
 ” .لصألا يف صقت (9)

 .«رد يف ةدايز (9

 .«ق» يف صقن (8)

 .هر» يف صقن (0)
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 [ب / ه:]



 لمعتستالو ءءادنلا يف الإ عقتال ءامثأ اهنأل ؟ءيش اهنم تعني 20 أ زوجيالو

 :ةيطحلا لاق ؟ ءرعشلا ةرورض يف الإ ءادنلا ريغ يف

 ا""ءاكلت هئديعق ثني ىلإ يوآ مث فّوطأم َفّدَطُأ

 ريغ الو «قاّسفاي :تلق م راتكاي :لوقتال «ءامسألا هذه ىلع ساقي الو

 ٌرقسي "'(لو) ةيبرعلا باوبأ نم باب يف عقو اذإ ردانلا رييغتلا نأ ؛كلذ
 .هيلع سايقلا رَجَي مل هلاكشأ يف درطي ملو ءهباب

 :هيوبيس بهذف د رفا ىدانملا نيونت ىلإ ّئطّضا اذإ زعاشلا َنَأ معاو :لصف

 درطا دق مضلا نأل ؛لصألا ىلإ دري الو .هظفل ىلع '"(كرتُيو) ءنّوَنُي هنأ

 .لطألاك راص ىتح ”'(هيف)

 ةوجو نأل ؛بصنلا يف هلصأ ىلإ هدر راتخي ناكف :رمُع نب "ىسيع اَمأو

 ,لبقأ 0 :كلوق يف ةركتلاب اهيبشت ءلْصألا ىلإ درلاب بلاطي نيونتلا
 نيرشعاي '"'(:وحن) ةركنلاك لاطف نون اذإ سايقلا نم هْجَو ِهّلَو :هيوبيس.لاق

 يرجشلا نبا يلامأو 5/١ص لبا :رظناو :19/ص لماكلاو 78ص ؛ج بضتقملا يف دربملا دهاوش نم وهو )١(

 ,356ص جو 27ص ١ج ينيعلاو .41؟ص روذشلاو :208ص ١ج ةنازخلاو ,«07“ص ؛ج شيعي نباو 7١٠23/ص ؟ج

 مجعمو :١100ص ؟ج ينومثألاو 165 صو ه0هص اج رردلاو .178صو ١8ص اج عمبلاو ١1ص ؟ج حيرصتلاو

 .١58ص هناويدو «١55ص ةيبرعلا دهاوش

 .«ر» يف صقن (؟)

 .5 7ص اج باتكلا :رظنا ()

 .«ق» و «ر» يف صقن (9)

 .«ق» يف صقن (5)

 ءاضيأ رظناو 2,515 5 7١ص ءج بضتقملا رظنا ءبصنلا دربملا راتخاو 23775ص اج هيوبيس باتك :رظنا (5)

 .؟"؟ ص اج ةنازخلا

 سايقلا نم هجو هلو» يه هيوبيس باتك يف ةرابعلاو ....نيرشعايو ةركنلاك :لصألا يفو «ر» نم ةدايز (0)

 .«الجر ايراضاي :كلوقك الجر نيرشعايو ةركنلاك لاطو نون اذإ
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 ينعي ءهلوقي ايبرع عم مو :"اهيوبيس لاق ءاهلوطل «"الجر ًابراضايو الْجَر
 :صوحألا لاقو ««رمع نب ىسيع» لوق

 ""مالشلا ا نم كلو اكيتاه ةطماجواهللا تاك

 .انمدقام ىلع ار ظفان# :راتخي ىسيعو «ٌنطماي» :راتخي هيوبيسف

 لوقك «ماللاو فلألا هيفام ىلع ءاي» لخدت نأ رعشلا ةرورض يف زوجيو

 :رعاشلا

 د55 اذ ناسا نايم

 :ناحالعلا انكلا ةهازأ

 م0
 يس

 نيرشعاي بصنت ؟ بصنيف نيونتلاب لوطي نونملا نأ ديري :يقأيام «ق» يف الجر ابراضايو :هلوق دعب )١(

 .الجر ابراضايو ءالجر

 .هيوبيس باتك نم قباسلا عضوملا :رظنا (؟)

 5؟ص بلعث سلاجمو 7؟6صو ؟١١؟ص ؛ج بضتتقللا :رظناو ,575ص ١ج هيوبيس دهاوش نم وهو ()

 اج ةنازخلاو ١١ص فاصنإلاو 58ص اج يب :رجشلا نبا يلامأو 45ص ؟ج بستحملاو "١١7 ص لمجلاو :5485صو

 ؟ج حيرصتلاو ١١ص ؛جو ١٠هص ١ج ينيعلاو .508ص هدهاوش حرشو :؟45ص ينغملاو ١١؟ص روذشلاو ؟؟؛ص

 .185ص هناويدو ؛5050ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 7؟١ص ؟ج ينومثألاو ,١٠هص ؟ج رردلاو ١٠ص ؟ج عمبلاو ١,1ص

 فاصنإلا :رظناو "7ص ؛ج بضتقللا يف دربملا دهاوش نم وهو ء«تيبلا اذه لئاق مسا ىلإ دتهأ مو ()

 ١/ص ؟ج حيرصتلاو ء7/ص ١ج برقملاو .؛ص ؟ج شيعي نباو «”4ص تاماللاو ؟؟١ص ةيبرعلا رارسأو 51ص

 مجعمو ؛708ص اج ةنازخلاو ١218ص رئارضلاو ”١ص ؟ج ينومثألاو .١10ص اج رردلاو 14ص ١ج عمبلاو

 .2ا١ص ةيبرعلا دهاوش

 .«ق» يف صقن (5)
 .١٠5ص ااج باتكلا :رظنا 9
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 "ينع ةؤلاب ةليخب تلو 202 يلق تْنِيَت يتلا كلجأ نم
 :"'(اَرَقْلا) دشنأو ءهللااَيب ُهَبَبَس :"'هيوبيس لاق «يتلا اهّتَيأأي :ديري

 ا"اَمْيَللاِي َمَبَّللاِب تْوَعَد اَتلأ تتحخاق اذإ ينإ

 :قدزرفلا لاق ”'(5) ةروُرضلل هنم ضوّتملاو ضوعلا نيب عمجف
 ماجر "طع يواَعْلا جباتلا ىلَع اجب ميوَمَف نم ف يف انثفن اه

 ,50ص ةيبرعلا رارسأو ,١15ص ؛ج بضتقملا :رظناو ءابلئاق ملعُّيال يتلا هيوبيس تايبأ نم تيبلا اذه )١(

 تاماللاو .15؟ص ا١ج رردلاو ,376؛ص اج عمبلاو ,8588ص اج ةنازخلاو .؛ص ؟١ج شيعي نباو :577ص فاصنإلاو

 .«يلع» نع «نع» ةباين نم لع يأ ءينَعو «هتدّبتساو هنلَلذ :يلق تهت «05ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 54ص
 .560«ص اج باتكلا :رظنا (0)

 .«ر» يف صقن ()

 .ءارفلل نآرقلا يناعم يف تيبلا ىلع رثعأ مو (:)

 راعشأ حرش يف وهو ءيلذبلا شارخ يبأ ىلإ اضيأ بسنو «هناويد يف سيلو ءتلصلا يبأ نب ةيمأل زجرلا اذه بسن دقو
 ؟ج بضتقملا :رظناو ,2370ص هرداون يف ديز يبأ دهاوش نم وهو ءجيرخت لضف هنم عضوملا اذه يفو :6١55١ص نييلذبلا

 رارسأو ١5ص فاصتنإلاو 5١:٠ص ؟ج يرجشلا نيا يلامأو ,58ص ؟ج بستحجلاو ,157/ص ١ج صصخلاو 75ص

 ١ج عمبلاو 2376ص ؟ج حيرصتلاو ١7ص ؛ج ييعلاو .5588ص ١ج ةتازخلاو ١ص ؟ج شيعي نباو :555"ص ةيبرعلا

 :ةنازخلا يف يدادغبلا لاق ء1848ص رئارضلاو (هلأ) ناللاو ”6ص ؟ج ينومثألاو ٠60٠ص اج رردلاو .028ص

 ءيلذبلا شارخ يبأل هنأ ينيعلا عزو «هتيقب الو هلئاق فرعُيالو ؛ةيبرعلا بتك يف ةلوادتملا تايبألا نم تيبلا اذهو»

 :هلبقو :لاق

 انللأال كل دس يأو است رفغت مبللا رفغت نإ

 يبأ نب ةيمأل وه افإو ءشارخ يبأل وه سيلو .هل نيرقال درفم تيب هلبق هنأ عز يذلا تيبلا اذه نإف أطخ انهو

 .«هتوم دنع هلاق تلصلا

 .«ق» ق صقن )60(

 ١7١ص ١ج صئاصخلاو .156ص ؟ج بضتقملا :رظناو 705”صو ,.858ص ؟١ج هيوبيس دهاوش نم وهو )١(

 5ج ةنازخلاو ,”*هص ةيبرعلا رارسأو ؟658ص فاصنإلاو 8١ص ؟ج برقملاو ؛788ص ؟ج بستحماو 140ص ؟جو

 هناويدو' (هوف) ناسللاو ,55ص اج رردلاو .08ص اج عمبلاو ,060١1ص ةيفاشلا دهاوش حرشو .5455ص ؟ج 9١ص

 "١7ص ؟ج ةنازخلا يف يدادغبلا ركذو ءاهيلإ رعشلا يف عزن هموق نم نْيَرعاش فصو» :َيرْمَتْنْشلا لاق .7780ص

 :وهو لبق يذلا تيبلا ليلدب هنباو سيلبإل ءام» يف ريضلا نأ

 ءملغ لك سانقلا بنهب مل اس لأ سيلبإو سيلبإ نبا ناو
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 .ةرورّصلل اهنيب عمجف ىاولا نم َلَدِب "عملا امنإو «مملاو واولا نيب عمجف

 َدَم ىلإ هئادن يف ْجَنْحَت مو ءكنم ًابيرق ناك اذإ ىدانملا ّنأ ملعاو :لصف

 ءلافق هللا دبع و .لبقأ هير ةلوعتف «ءاذنلا فرخ قادت نأ زاح تونعلا

 :يثراحلا "رَدْيَمْشلا لاقو «4اَذه ْنَع "ضر 0 :لجو ذع هللا لاق

 انيفيفاوكلا ريمعلا ءاركصو مف هس واملا ورك دنا انمع ىلإ

 زوم لف يتلو ةزكللا الإ ءايثألا مينع قا درطم نمو ءابتع نبايدارأ

 ليقأ "بي لوك فعال اقنل نادوكم األ ةاهقم ءادنلا قرح. طاقسإ

 تيبلا اذه يريصلا ركذيسو .ةراجحلاب ةامارملا ىنعمب ةمجارملا نم ةعفادملا :ماجّرلاو .ايقلأ :اّنَفَتو نبللا ايقس :انبلأو -

 .١85ص لادبإلا باب يف قرخا ةرم

 .مملا نم لدب واولا انإو :لصألا يف )١(
 :تففشوي ةزؤت وم 15: ةيآلا (9)

 لتاق لتقف ةليغ هوخأ لتق دق ناكو ؛ثراحلا ينب نم يدّنْرَلا عيمص نب ديوس همساو ءرعاشلا بقل اذه (؟)

 .١؟؛ص مات يأ ةساخل يقوزرملا حرش :رظنا .رضحلا نم قاوسألا ضعب يف اراهن هيخأ

 بحاص هركذي ملو ؛ةلوادتملا وحنلا بتك يف هب دهشتسا ْنَم ىلإ دتهأ لو ءضيرعتلا ىلع ةغالبلا ءاماعل دهاش تيبلاو

 ١؟4؛ص قوزرملل مات يبأ ةسامح ناويد حرش يف تايبأ ةسخ نم ةعوطقم علطم هتدجو دقو «ةيبرعلا دهاوش مجعم

 :هدعبو

 ان يف ابعت كيو نم ليكشف ةيحجنلاب نوح تيم: كا نو انت بلف

 لاق» :قوزرملا لاق .!؟8ص هج ديرفلا دقعلاو ؟؟!؟ص فيرحتلاو فيحصتلاو ,0٠5ص فلتخماو فلتؤملا :اضيأ رظناو

 ىننألاو :عيرسلا :لبإلا نم رذيشلا رذمش) ناسللا يفو .«ةحيحص ةيبرع اهبسحأ الو ءاومعز ةباد :ردْيَمَت :يديردلا
 ءارحصب مترصق مناف رعشلابو رعشلا يف رخافتلا اوعد :رعاشلا لوقي ««ريسلا يف فنعي راذمث لجرو قَرَدُمْتو ءةردُيْبَش

 دقو .ةديصقلا هيلع ىنبام ىلع لمثشملا تيبلا رخآ :ةيفاقلاو :ةلجاسلا ىدل معنسلأ قلطنتف اهيف اولبت مو ريمغلا
 :رعاشلا لاق «ةيفاق تيبلا ىمسي

 البلاق نم بهن يو ىقبت ن اشسلادح لئثمةيفاقو

 :رعاشلا لاق «ةيفاق اهرسأب ةديصقلا ىمستو :شفخألا لاق

 اًبُكوُحَي بعك دعب يفاوقلل نف
 .لبقأ لجرلا اذهيأاي :«ق» يف (4)

 ل ؟ةال د

 ه1



 تْقأو فوصوملا تفذح دقف اذهايو «لجراي :تلُق اذإو هلاَعَت لجرلا اَبّيَأايو

 تنكل «؛لاعت ٌَلُجَرو لبقأ اذه :تلقف اهنم ءاي» تفذح ولف ءهَماَقُم ةفصلا

 .اعيمج ءادنلا فرحو فوصوملا تفذح ذإ مئالاب َتْفَحْجَأ دق

 "”(هيف) ةّلعلا هذه مدعل ؛هنم ءادنلا فرح ْفذح ٌرئاجف نيذه ٌرْيَغ اَمأَ

 .«ر» يف صقت (0)
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 ةثاغتسالا باب
 .اهني قرفلل يك هلْ نع تافعتلا مال 0 هم ةرانعفلا 0

 "زن 0 اركاب 0 ايكي 0 خبال <

 5 لل كوع ل كنك هلأ نم 2 هنأ ؛ ل ١

 ؛فوطعملا مال تّرسك رخآلا ىلع امهتحأ تفطعو 0-00 ةتعتسا اذإف

 'ورْمَعلو ٍدْيرَلاي :لوقتف نْيَمْنالا نيب كَرْشأو َسْنّللا لازأ دق فطعلا فرح ّخأل

 :"”'هياوبيي هاو لا ورم نم مالا سك

 0 000- هرسرانكا بنوك

 :مَرْخَخ ني ُةَْدَه لاق مب 55

 .س يف ةدايز )١(
 ١ج ةنازخلاو ؟؟؟ص ؟ج صئاصخلاو ؛١4ص تاماللا :رظناو 08ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو ()

 .16ص ةج ديرفلا دقعلاو :.ه[ص هج يناغألاو ٠3ص

 يف دربلا دهاوش نم وهو .لئاق ىلع هل رّثعَأ مو .هيوبيس بانك يف تيبلا سيلو ءخسنلا عيمج يف اذك (0

 لاقو ,5516ص اج ةنازخلاو .186ص ١ج برقملاو .١18ص لجملا :رظناو .:7”ص لماكلاو ,؟هة:ص ؛ج بضتقملا

 .«هلئاق ىلإ دحأ هبسني لو «هريغو يجاجزلا لمج دهاوش نم تيبلا اذهود :يدادغبلا

 11ج ينومثألاو 2081ص ؟ج حيرصتلاو .160ص ١ج رردلاو 18١ ص اج عمبلاو ,70/ص ؛ج ينيعلا :اضيأ رظناو

 .انه بسنلا ديعبلا :يئانلاو ؛؟هدص
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 "يِرْدَيال َوْهَو ِهُقْتَح تي رو رفّدلاو بئاونلل يمؤقلاي آلآ

 نم ثاغتسملاب يقأتو ءهنيعب ائيش دصقت مل اذإ هب ثاغتسملا فذخت نأ زوجي دقو

 مولظملل موُعْدَأ ساناي :تْلُق كنأك ءفيعّضللايو «مولظمألاي :لوقتف ءهلُجأ

 كلدلف :(هوع ٌوقذملا انإو «نئؤوغذتي مولظلاو ةقيعصلا نيلو «نفيعضللو

 :رعاشلا لوق كلذ لغو اهمال تفتف ني ٌوفذَم اناك ولو ءاهيقأللا توك

 راج '”نمَناَعْمِس ىَلَعَنياَّصلاَو ميلك ماوقألاو هللا ةستتلاب

 اننأل ديم انييلع ءادنقلا مقو ىلو «انيعتو كلذلو :ةدنللا 5 يقاكلاك

 :ةفاضم

 يف نّيّيدانمب اًسيلو ءبجعلاو ءاخرلا وعدتف ءاخّرللايو ءبجعللاي :لوقتو

 كاف هناك + يني اتق مانعا: يضسلا هتك رك كييك هيفا

 «كلذ ىلع ْدْرَي لو 75ص ةغالبلا رارسأ نم 1,0١ص ةيبرعلا دهاوش مجعم بحاص هجرخ تيبلا اذه )١(

 ءهيلإ هَبَستو معشخ نب َةبْدُبل همجعم نم 6١ص يف رخآ اتيب جرخ هنأ نم غرلا ىلع هلوُبْجَمل ٌهازع هنأ بيرغلا نمو
 :وه هيلإ راشملا تيبلاو ءانه اندهاش ابلوأ ةثالث تايبأ ثلاث وه تيبلا اذهو

 رقفلل نكرتي نه عا ًٍّض انالو هس لال جل هته لالج اذ الف

 يف درو :....يموقلابي الأ :تيبلاو «ةرصبتلا نم 56ص رظنا ريضلاب لعفلا لاغتشا باب يف يريصلا دهاوش نم وهو
 تكص ينغملا دهاوش حرشو :؛156ص ؛ج ةنازخلا يف اضرع درَوَو ,755ص يلآللا طمسو 75 0701ص ١1ج يناغألا:

 َفّتَح تام برعلا لوقو لعف هنم ينبيالو «توملا :فتحلاو ؛هلزاون رهدلا بئاونو «ةلزانلا يهو ةبئان عمج بئاونلاو
 ٠ .لتق الو برض الب يأ هفنأ

 نبا يلامأو 0١:7ص لماكلاو :؟١50ص ١ج باتكلا :رظنا ءاهلئاق معيال يتلا هيوبيس دهاوش نم تيبلا ()

 لالا" ص ينغملاو ١237ص ةجو ١؟ص ؟١ج شيعي نبأو 8١223ص فاصلنإالاو ,1056ص جو ,5؟5ص ١ج يرجشلا

 45ص ؟جو ١6١ص اج رردلاو ٠7ص "جو 7, 5ص اج عمبلاو ,١58ص ؛ج ينيعلاو 2155ص هدهاوش حرشو

 17ص تامأللاو

 :لوقي هنآك اريثك ءام اوأر وأ ابجع اوُأَر امل ءاللايو بجقللاي اولاقو..» :75«ص اج هيوبيس باتك يف ()
 .«كناّمزو كمايأ نم هنإف ءاماي لاعت وأ ءبجعاي لاعت

 تا



 ىف ءابيلاو فلألا ةترنب "ليلقي دنع هذاا هع فانا نم دلال نان نشل

 اذه يرجي هؤادن ّصصيالام عيمج كلذكو ءدحاو اهيف ىنعملاو ؛هابجعاي :كلوق

 مهلا بحي تطئئاج ىلع "32 لجو زم هكرف كللكو قرح

 [ب /هذ] تقو نبق يَلاَعَت اترسحاي :لاق هنأك "”(هنكلو) ىَداَنَت انه ريا كلا

 .لجو زع هللا ءاش نإ كلذ فرعاف ءةثاغتئمالا باب يرجي اذه ىلعف «"”كنايتإ

 .قباسلا عضوملا يف هيوبيس باتك :رظنا )١(

 .رمزلا ةروس نم 51 ةيآلا (0)

 .«ق» و «ر» يف صقن (2)

 .1565ص الج طيحملا رحبلا :رظنا (: (
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 ةَبدَنلا ْباَ
 نوكيل ؛هئامسأ فّرْغَأب الإ بدْنُي الو كلابلا ىلع ٌمُحَفَت :ةَبذنلا نأ معا

 اني امل ميم الو «ةركنب ْبدْنُي الو «عجفتلا يف ًارذُع '"(كلذ)

 "”(يف) ءاهو ءفلأ نم هرخآ فو «اَي» وأ «أو» نم مسالا لوأ يف دب الو

 ؛كلذ بجو امئإو كاَرْمَعاو "”(ى) .ادُيز اي :كلوقك .مالكلا رثكأ يف فقولا

 هب ُهَمْي ام ةياهن ىلإ جيتحاف عّمْدَي ال َثْيَمب باسلا اذه يف ٌوُعْدَلا نأل
 ةكرح لُك ْبلقت ةبذثلا فلأو ,دقافلا نزح ىلع ةلالد كلذ نوكيل «توصلا
 ١ .احوتفم الإ اَلْبَق ام نوكي ال فلآلا نأل ؛حتفلا ىلإ اهلبق

 تابثإ ءادنلا يف هّبهذم '(ناك) ْنَمَف ءمكتملا ىلإ افاضم بودنملا ناك ْنِإَف
 اوقتف ءانبه اًبكيرحت ىلع اهّكرت يمالغ اي :كلوق يف ةكرحتم ءايلا
 :نابجو انّه هلف ةنكاس اًبتابثإ هّبَهذم ناك نمو .هاّيمالغأو

 يف .كلوقك ءاهئاقتلال ؛ابفذح ءاش نإو «نينكاسلا ءاقتلال ؛اهبكرح ءاش نإ

 .هاّمالغاو :تّنش ْنِإو ءهاّيمالغ اي :يمالغ

 (:لوقيف) ًاضْيَأ انّه اَبَفَذَح ءايلا فذح كانه هّبهذم ناك نمو
 ةماكلا سفن نم ةنكاس َءاي مسالا رخآ يف ْفلَألا تفداص نإف «(ماَمالْغاو
 همنا ْنَيف ءهاّيزاغاو هاّيِماَراو :كلوقك اهفذْحَت لو «نينكاسلا ءاقتلال ءاهَتْحَتف
 .بصنلا ةَحّنَف ةلزنمب انُهاه ةحتفلا ّنأل ؛يزاغو ""(يمار)

 ارد يف صعت )00(

 .«ق» ف صقن (0)

 رد ف ةدايز )0

 .ترهو لصألا ف صقن (؟)
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 ًاديزاو :كلوقك بوددملا رخآ نم ءابلا تطقمأ َمالكلا تْلصو نإف

 ةينلظنا كيتو ءاقبا كلألا هظقتا تله ة[ و ةةفيرظلا: اركغأو «يركلا

 نإ كدمأ اذإ دق رووا هات 0 اذإ تيااو :كلوقك ,ىدانملا ظفل لاثم ىلع

 ءادهلا قواك #1 ةحيفم تكف ناو مفك اذن كنا تقف إو يقلق

 هللا لاق ؟ ءةَيديزاو :كلوقك ءابلاب اهيلع فقولا (زاج ''ةحوتفم اهتبثأ نإف)

 نافو. ةتباشع انه رذأ هلو" كانك توا يكل انيا# «لطعو وغ
 :تايقولا نبق .قب.ةللا "'كيننع

 بودنملا تفضأ نِإف «فقولا يف الإ نوكت ال ءابلا هذهو «''(ةأرما مسا :ًءاْهَد)

 َمالغاو :لوقتف «بودنم ٌريغ كيلإ فاضملا ّنأل ؛ءايلا تبثأ كيلإ فاضم ىلإ
 :لوقتو ءانيب !؟ ةبدنلا ةّمالع ريغب ءيبحاص َمالغاو :تلق تئش نإو ءهاّيبحاص

 ديرت مث ءَيانَتُم :تلق كسفن ىلإ ُهَتْفَصَأ اذإ كنأل ؛«ىّنثم» تْبدن اذإ هاَياَنَعُماو

 فذحت 1 د نيرشعم تندت' اذإ تر :لوقتو «ةبدنلا فلأ ءايلا ىلع

 هقحلتو . "كما يه يتلا ءايلا يف «َني رسما ءاي قدسو ةفاضإلل قوبلا

 نأ دوف ذو 050 ةقوف اذإ ههانكلتشاو ةلولك كلذكو: ةينثلا ةنالغ

 .«ر» يف صقن )١(

 .ةقاحلا ةروس نم 5١ 50 ناتيآلا (0)

 ....هللا دبع لاقو::خسنلا عيمج يفو ءرعاشلا مسا وه اذه (5)

 ١2١ص ؟ج حيرصتلاو 57ص ؛ج ينيعلاو 37ص :ج بضتقملا :رظناو ,١55ص ا١ج هيوبيس دهاوش نم تيبلاو

 :ةّيرَّرلاو ةدكؤم لاح يهو «ةيكابلا :ةلوعملاو ؛سانلا نم ريثكلا ددعلا :اضيأ يهو .ءادوسلا :ءامدلا .4هص هناويدو

 :ةئيازر :روميملا نم ةلضاو.ةنيضملا

 .«ق»و «ر» يف صقن (؟) 1

 .مكتملا ريض يه يتلا ءايلا ينعي (4)

 تا



 ]١ه |

 تبدن اذإ اّيَدْبَعاو :كلذكو ءدحاولاب عملا سبتلي َهَنأل ؛ًءايلا هذه فذْحَت

 ةفاضإ ٍرْيَغ نم روصقللا نم اَمُببَبْشَأ امو «ىَيْحَيدو «ىتثُم» تّبدن نإف
 ؛هايْحَياو ""و) هانكماو :لوقتف «نينكاسلا ءاقتلال ؛لصألا فلأ تفذح /كيلإ

 نكح ءانيلا نأل فانيلا ةلوع تببلو ةدكاسألا نوت ال ةفلألا هذه أل

 اهيا له ا كرخ

 ان ةقرح نع كلألا كيلق بكاغوأ عيطانع ىلإ ودا تنمأ قاف

 ناك نإو ٌقاَو يبف ايويقم نك نإو عل يبف اوم نإ ءاضيلتم

 عيمجلاو نينثالاو ءثنؤملاو ركذملا نيب َقَرَفُيل ؛كلذ لعُف اًمِإو «ءاي يبف ًاروسكم
 «تدؤنم لإ ةحفضأ اذإ ةيكمالف]و "وز: ركذت“ لإ هتفضأ اذإ فاكمالغاو: لوقف

 يكملون هللا مواز يتاعلا نكانملا سمن ةريفالل اواو

 .ةعاملا ىلإ هّتفَصَأ اذإ ءهوُمُكَمالْعاَو '”(و) نينثالا ىلإ (هتْفْضَأ ”"اذإ)

 ١ في رظلاو .فيرظلا ٌديزاو :كلوقك ءةفص بودنملا 5 تركذ نإف

 ريغ ةفيرطلا نأل ؛"ليلخلا بهذ ىلع «ءافيرظلا ةديزاو لون نرخ
 فانيعملا نآل هات دعاوو أ ا ءايضوبلا نيمار ةلرا اذنه نينلوت فانت

 كنا فعالا «ةقوصولاو ةفقلا كنز ساو دلو مسأ ةلزنمب هيلإ فاضملاو

 م تش نإو اني تلقح قخ قإ ةطعلا ىف اريخف تنكل ةناو :تلق ول

 ١ سيق ديعو «نينمؤم ا ا م كثاَو «ٌدبع»و ا :تلك ولو ا وجت

 .؟هيلإ فاضملا ركذت ىتح ْرُجَي
 .«ق» يف صقت )١(

 .«ق»او «ر» يف صقت (1)
 .5"5"ص اج باتكلا :رظنا (0)

 .هانينمؤملا ريماو :خسنلا عيمج يف ()

 6 ا



 يع يدلا و ةفصلا نال ةافيرظلا ةيزاو يس زوم "نوع كأن

50 
 يم دمأل «راكلا قف ةقاو. الو ءانميق |1:4ةادهاو ةلو هالكتاو زوبع هلو

 هنأل ؛زاج هاَمَرْمَر "(رثب) رْفَح ْنَماَو :تلُق ول نكلو ءهيف بدانلل َرْدُع ال

 .هللا ءاش نإ هفرعاف ؛عجفتلل رذع هنايبف «هنيعب روبشم

 .قباسلا عضوملا يف هيوبيس باتك :رظنا )0(

 .(ق» و «ر» ف صقن )3(
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 ميخرتلا باب
 يف الإ ''"نوكي الو .ةدّرفملا مالغألا ءامثألا رخاوأ فْذَح :يخرتلا نأ ملعا

 00 "5 ل ا يي ساما كر 0

 ؛فرحأ ةثالث نم ٌرّثكأ هفورح ددع ام ّرضلا ىلع ءانبلا َّقَحّتْسا ام الإ مَحَري

 :ةفخلا ةياهن يف وهف فرخأ ةثالث ىلع ناك امو .فيفخت فذحلا 'اذه أل

 اي :رفعج» يفو ءلام اي :«كلام» يخرت يف لوقتف ؛فاَحْجِإ هنم فذحلاو

 لبق اهلاح ىلع فوذحما لبق ام ةكرح ىقّبت ءَيْرْفَس اي :«لَجْرَفَس يفو .فعج

 :لبلَبُم لاق .هنم :فوذحملا ىلع لدتل !'"(هنم) َفَدْحَت نأ

 "مآلخألاو تاَرْوَتلا وُوَذ انِإ . 2 انخايغَأ ىلع ْلَبْجَت الراح اي
 :يناّييذلا ةغبانلا لاقو «ثراَح اي :ديري

 ا"ءاع اَهَلاَتَْأ اَنَل اوُلوُفَت الو ْمَكَل ادي نإ ًاعيمج اَنوُحلاَصَف

 :ٌريهز لاقو ءٌرماع :ديري

 .زوجي الو :«ق» يف )١(

 .«ق» يف صقن (1-5)
 .فيفخت فرحلا فدح نأل 1 ف )0

 ند ِق صقت )5

 .55"ص ؟ج شيعي نبأ ؛رظنأو 55ص ١ج هيوبيس دهاوش نم وهو ()

 هاخأ اهيف ىعني ١6١ص تايعصألا يف يهو سوسبلا برح يف اهلاق تايبأ ةسخ نم ةديصق علطم تيبلاو
 ٠ .يركبلا داع نب ثراحلا ريو ايل

 ىلإ يفاريسلا هبسن ثيح 56ص ١ مسق ؟ج يفاريسلا حرش :رظناو 50ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو (0)

 رعاشلاو .؟١5ص ينايبذلا ةغبانلا ناويدو 55ص ةيبرعلا دهاوش مجعم :اضيأ رظناو .هناويد يف سيلو ءيدعجلا ةغبانلا

 انوحلاص :مُبل لاقف «مهنود مهتفلاخمو دسأ ينب ةعطاقم هموق ىلعو هيلع اوضرع اوناكو «:ةعصعص نب رماع ينب بطاخي

 .مهود معم حلصب درفنن نلف مكش نإ ًاعيمج مُهايِإو

 5 وا



 "كَم الو يلق ةقوْس اهََْي مل 22 ةّيهاتب كَم ْنَيَمْرَأ آل ٍراحات
 تراك نعت

 هلاّيح ىلع ًامثا "'(هنم) فوذحلا دعب ممالا نم يقّبام َلَعْجَت نأ زوجيو
 دشنأ م هفَجايو ٌناَحاِي :لوقتف «ةدرفملا ءاممألا ينْبَت 5 مضلا ىلع هينْبَتَ

 :ةَرَْنَع لوق مهضعب

 ”مقذألا نابل يف رك ناطفأ انقذو افتار رتل وشن
 هلعجي لو «راحاي» ىلع ٌهارْجَأ َحَنَف نف ؛حتفلاب "؟(َرَتْنَعِ) و مَضلاِب ُنَتنَع» ْدَشَنَي
 :نالوق هيفف مص نمو «فذحلا دعب افرصتم امسأ

 / :لوقت !؟ ّمْدلا ىلع هانبو ءهلاّيح ىلع امثا فذحلا دعب ُهَلَعَج هنأ :اهدحأ

 5 7 .ديزاي
 هيفا قيادى نيني ا دنخ ةيققت ةيرحلا صفا ناك هنأ قاتلا قونشلاو

 لاق «ةّيم ةرمو ْأّيَم َهَّرَم ةتّبحاص يّمَتُي ناك ةّمّرلا اذ نأ اوعز كلذكو «فُدَح

 علا و

 والو مَجَع ايم ىَرْي الو انقفماستتل ص ْدِإَةَيَم رايد

 ؟ج شيعي نباو ١8ص ؟ج يرجشلا نبا يلامأ :رظناو .185ص لبججلا يف يجاجزلا دهاوش نم وهو )١(

 هناويدو 2500/ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو ء١32ص اج رردلاو ,.156؛ص اج عمبلاو :5376ص ؛ج ينيعلاو ١3ص

 .١18ص

 .«ر» يف صقن )١(

 ١3ص ؟ج يرجشلا نبا يلامأو ,١٠؟ص اج بستحلا :رظناو 75ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو (5)

 ,156؟ص هناويدو ١٠١ص ا١ج رردلاو .146غص اج عمبلاو ؟88ص ينغملا دهاوش حرشو :١4؛ص ينغملاو 2017١ صو

 اضيأ :رظناو ؛هسرف وهو دوسألا :مذألاو ءردصلا :ماللا حتفب ناّبّللاو ءلْبَخلا وهو كيرحتلاب نّطَش عمج :ناطشألاو

 .5/4ص ةيبرعلا دهاوش مجعم

 ؟ج يرجشلا نبا يلامأو 5ص ديز يبأ رداون :رظناو ؛5صو ١6١ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو (4)

 35ص هناويدو .(58ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو :.155١ص ا١ج رردلاو 18١ص اج عمبلاو :8)50ص اج ةنازخلاو .١4ص

 .اندعاستو انيتاوت :انفعاست

 ت10

 [ب / ه:]



 نم مهنمو .دنه فرَصك هَفَرَصَو «هانركذام ىلع اهّمسا «ايم» نإ :لاق نم مهنم

 ةرورضلل هفرص مث ٌناحاي :مبلوق ىلع «ءادنلا ريغ يف ةِّيَم» ا ناو

 :اودشنأ 586 ةاورلا نآل ؛ 8 نيهبجولا ا اذهو

 اي ةَيِناَمَي يحلألا (' 1 تا 1 كيدي ام يَماَيَ

 .زاحاي 0 : 0 ءءادنلا 1 06 هاّيم» ابسا ناك ولو

 520505 ميخرتلا 3 دعت 5 مسا رخآ يف تناك اذإ ثينأتلا ءاه نأ ملعاو

 يفو «بناي :ةَبَث مخرت يف لوقت «ةركت 1 ع وأ «هفورح' تلق
 ا"(اي) :ةقئاط يفو «ناَجْرُماِي :ةَناَجْرُم يفو (بهاي :'"ةّبه يفو) «تعاي :ةذع
 :ةركذلا ف اجلا لاق فئاط

 "يريِذَع يركنتنتال يراَج

 أ نول ناقل ودرب يكل انيك يرعلا نوضرت ةيراج "از دير
 ش ا"! ةفرعملا يف) قدزرفلا لاق يبا

 0000 ا ل هايم كاكلالص كامرا يذل تياادلا اننعإا

 .«0ق» يف دعم «ةقرعم» ةماكو «ر» يف نيل يناثلا تيبلا رطشو ,757/ص ةيبرعلا لا دهاوش مجعم 1

 هَل :«ر» يف ()

 .ٌراَحاِي ىلع مخر نم بهذم ىلع هنكلو :«ق» يف ()

 .«ق» يف ةدايز ()
 .«ر» يف صقن (5)

 ؟ج يرجشلا نبا يلامأو 3م ص ؟ج بضتقملا :رظناو ,550 .:؟55هص ١ج هيوبيس دهاوش 0000 ملأ

 ١ج حيرصتلاو .59/لص ؛ج ييعلاو .585ص اج ةنازخلاو ,3179/ص ١ج برقملاو ٠١ ,356ص ؟ج شيعي نياو 88ص

 هلواحي يذلا رمألا :ريذعلاو :,؟١5ص هناويدو (سرج) و (ردغ) و (رقش) ناسللاو :؟1:ص ؟ج ينومشألاو :.1 80ص

 ع لع واع يش طر دباب هرج ابتو نفل ارواطعم ةلواحلا+ قركستلاا انآ هيف وطيف ةاذنالا
 .«ر» يف صقن (1)

 قد ف صقد (6)
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 0 هللا نكي ْمَل َيواَعَماِي يل بأ نِم ْمَكَو
 اجيت دارما ف ؛يلبقأ يراَج ا «لبقأ َحَلْطاي :لوقتو ءةَيَواَعُماي :ديري

 محرتلا يف:اهي تق دح ءاعم اتديز دق ناتدايز مسالا رخآ يف ناك اذإف" .ةيراج

 ملثصاي :نيِملْسُم يفو ؛لبقأ َدُيَراي :نادُيَر هّمئا لجر يف كلوقك ''/اعيمج)
 معاي نا يفو 0 :تاَفَرَع يفو «”(لبقأ) ماتا هفاتصاوو «لبقأ
 ناطر" (ليقأر وزهاج ناز فو ء(لدتأ فانيلا" كايفقل فور "ل
 را

 1 ا اقوو ءابفلا وقت ةَسوُبْحَم ييطلا نإ َوَر

 :("ةعيبر نب) ديبل لاق ءمكَحلا حب اورَم :ديري
 ا"ارظَتنُمو يَقْلَم تداولا نإ كاك ني نالام 0 مثأي

 «ةيبرعلا دهاوش مجعم بحاص هركذي مو ؛ةلوادتملا وحنلا بتك يف تيبلا اذهب دبشتسا نَم ىلإ دّتْهَأ م0

 :امه نيتيب نم قفلم 0/ص قدزرفلا ناويد يف تيبلاو

 ةِقتاَج ٌرَوْزاَم حيرلا يِراَيُي َرْغَأ لزي ْمَل يواتُاي يل بأ نم مو

 هيطاَخُي سش دبع نم يذلا كوبأ نكي لو نيكلالا عورفهثتن

 .لبقأ ثراحايو :«ق» يف (0)
 .اذإ اًمأف :«قد.يف (0)

 .«ق» و هر» يف صقت (5)
 . هر» يف صقت (4)

 .«ق» و لصألا يف صقت (3)

 .هر» يف صقن ()
 شيعي نبأو 22ص ؟ج يرجشلا نبا يلامأو 286ص لمجلا :رظناو :50/ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو (8)

 ؟ج يزيربتلل ما يبأ ةساخ حرشو ١/7ص ؟ج ينومثألاو 146ص ؟ج حيرصتلاو 55ص ة؟ج ينيعلاو 2558ص ؟ج

 «ءاطعلا :ءابحلاو .ةياورلا هذه ىلع هيف دهاش الو ,ةسوكعم يتّيطم نإ ناَوْرَم :ناويدلا ةياورو 485ص هناويدو .15/ص

 .زاجم ةقانلا ىلإ ءاجرلا داتسإو

 ةج ينيعلاو 82ص ؟ج يرجشلا نبا يلامأو :1 86ص لمُجلا :رظناو 7؟/ص ا١ج هيوبيس دهاوش نم وهو (1)

 ؟4١ص ديبل ناويد تاقحلمو 7١؟ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو ١/7ص ؟ج ينومشألاو ,146ص ؟ج حيرصتلاو ءادهص

 .هبئاونو رهدلا ثادحأ دحاو ؛ثدحلا .١5١ص هناويد تاقحلم يف وهو ءديبز يبأ ىلإ ًاضيأ بسنو
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 ُدْحَمَق || / ه؟]

 ثينأتلا ْئَفلأ نأل َرْفَصايَو َنمَحاَي :ًءارفصو ءارْمَح كلذكو ءءاَمْسُأأِي :ديرُي
 نم لقأ فذحلا دعب قابلا نوكي نأ الإ د رْطُم !(فذحلا) اذهو هأعَم اتديز

 ءناَدَي هّمْنا لجر يف كلوقك ءادحاو ًافْرَح الإ ذئنيح فذحَت الف فّرخأ ةثالث
 .لاعت وُئَبايو « (لبقأ) اذياي :َنوُنَبَو

 هذه تفذح هّنْمَحرو فلأ وأ «ءاي ْوَأ ؛واو هرخآ لبق مسالا ناك نإف

 :"'سيرّتنع» يفو «صنَماي :«روصنم» يف كلوقك ةماكلا رخآ عم فوزحلا

 ىلع قابلا نوكي نأ الإ «”"(لبقأ) "دنا "”لجر مسا "ءرادنب» يفو ِرتْنَعاي
 يو «يعّساي :ديعَس يف كلوقك ريخألا ريغ َفَدْحُي الف فرحأ ةثالث نم لقأ

 همنا "' لجر يف لوقتو ءوُّمَعاي ( 1 ) دومع فو © اتماي :دامع مها 3 )اع مل لا ملا 1

 :تلق ٌراَحاِي ىلع هّتْمَخَر نإف راحاي ( ةَغْل) ىلع /؛لبقأ َو َوُدْحَمَقاَي :

 مسا رخآ يف واو لك يف سايق اذه ' 00 ) ؛ءاي واولا بلقتف ( ا" لبقأ) يدُحَمَقاي

 يف لوقت كلذكو قّلذأ :لصألا 5 ,لذأ :ولَذ عيمج يف ''اولاق اك ةّمض اهلبق)

 (0) .«ق» يف صقن ١(

 .«ر» يف صقن (0)

 .رشعاي :نيرشع يفو :«ق» يف (9

 .لجر مسا زازب يفو :«ق» و «ر» يف (؟)

 «هرادنب :مهدحاو ,نداَعملا نومزلي نيذلا راجتلا مو ءليخد :ةردانبلا» :(ردنب) ) ناسللا يف (5)

 ربا :؛ «ق» و «ر» ىف (6

 يف (

( 

 يف (

 .«ق» يف صقت ١(

 ءاَمْعاي :ناَمَع يفو :«ق» و «ر» يف (8

( 

 .لجر مسأ ةودحق مخرت يف لوقتو :«ق» و «ر» يف ٠(

) 

) 

) 

 .«ر» يف صقن (9)

) 

 .ن. يف ةدايز )١١(

 .«ق» ىف ةدايز ٠١١( (



 لاق ا "(لبقأ) يِقْرَعاي : -راحاي ىلع هَنََر اذإ - لجر مسا اهو
 :رعاشلا

 '""يلذلا يِقْرَع يصْقَت ىتح
 .رغو ةرغ سايق ىلع «ةوقرع عمج يف

 كرتتو «ءاهلا فذخت «يجان اي :راح اي ىلع «ةيجان» مخرت يف لوقتو
 ّنأل ؛مارو ضاق سايق ىلع ةنكاس ءايب ؛يجان اي :راح اي ىلعوهةحوتفم ءايلا
 .ءايلا هذه ىلع لقثتْست ةضلا

 ؛ىَلْغَأ اي  اعيمج نيبهذملا يف  ىّلْعُأ عمج َنْوَلْعَأ هتيم لجر يف لوقتو
 تقدخت ملف ميجا واو: نوكسو اوكي «مخلا قهطقسا:يلظأر هقلأ ةنأل

 يف اننركذ 15 لئيس ابتكرت لإ نييلوبمفلالا تجر عكزلل ةونلا ممواولا
 :ةروصتلا 'ءاببألا

 مل مسالا رخآ يف تناك اذإف ءءابلا ىرْجَم يرجت ثينأتلا فلأ نأ معاو
 مما :”'هاي آلؤَح» مخرت يف كلوقك  رْضَق وأ مسالا لاط - اهَرْيَغ فذُحُي

 اَمُبَتْمَحَر نإو «لبقُأ ياَحْرداي :"!ةّياحزد يف لوقت ا «لبقأ يالْوَح اي :لجر

 .«ق» يف ةدايز )١(

 ؟جو ١237ص ١ج فصنلاو هه8ص ؟ج باتكلا :رظنا ءابلئاق معيال يتلا هيوبيس دهاوش نم زجرلا اذه )١(

 (ضضف) و (قرع) ناسللاو .8١٠ص ١٠ج شيعي نباو 7؟0ص ١ج صئاسصخلاو 2188ص ١ج بضتقملاو ١٠ص

 لعجت يتلا ةبشخلا يهو ةوُقرغ عمج :يقرعلاو هّنْئَرْفو هّيْرَسَك يأ ضيِضْفَو ضوُصْفَم وهف اًضق هُّضُقَأ ءيشلا ُتْضَضَق
 ىلع ةرسكلا تلقثتساو ءءاي واولا تبلقتاف ءريظنلا مدعل واولا لبقام رسكف َىَقْرَع :قرعلا لصأو ءولّدلا ىلع ةضرتعم
 اذإف ءاهيلع ةّلاد ةرسكلا تيقبو « ءايلا اوفذحف نانكاس ىقتلاف يَقْرَع يف نيونتلا ةنكاس نونلا اهدعبو اهونكسأف ءايلا

 ١ .دهاشلا يف 6 ءايلا اوُدَر نانكاس قتلي م

 طيحلا سوماقلا :رظناو ؛«ناورهنلا» لمع نم ةدلب لصألا يف يهو 55ص اج ةيفاشلا ىلع يضرلا :رظنا ()

 .(لوح)

 .«ةقلخلا مل نطبلا مخض «نيم ءريصق «محللا ريثك ةياحرد لجر» :(حرد) :ناسللا يف (5)
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 اَنَعَقو اذإ ًءايلاو اولا ّنأل ؛"(ءاَحْرد ايو «َءالْوَح اي) :تلق ٌراَح اي ىلع
 ""يف) ًءاَبَعو ."ةَياَبَع :لوقت ا مزه اَنَبلُق  فلأ اَمُبَلبق تناكو - ءَنْيَقَرَط

 .واو نم ٌةبلقنم هيف ةزمبلاف ْتْوَسَك نم وهو ءاّسكو ءءاظَعو '"ةّياَظَعَو (عيجلا

 مخرت يف كلوقك اهنم '”ريخألا تْفذح نيمسا نم ابكرم امسا َتْمَحَر اذإو
 كلذكو .ثينأتلا ءاه ةلزنم يناثلا "'(مسالا) نأل ؛لبقأ َرْصَح اي :تْوَمَرْصَح

 كلذكو ''(لبقأ) ٌةَسْسَخ ايو «لبقأ َةَمْسَح اي :لجر مسا َنَفَع َةَْسَخ» مخرت

 .نيبهذملا ىلع لبقأ ُنْنا ايو َنْنا اي :لوقت لجر مسا َِيَنَع اننا

 يِرْجُي نأ ةل ناك ءادنلا ريغ يف مخرت ىلإ ّرطّضا اذإ رعاشلا ّنَأ ملعاو

 :ريهز لاق ءاعيمج "'(يخرتلا يف) نيبهذملا ىلع َمَحرملا

 ٌرَكَذَُت ”بُيَعلاب ْمُحّرلاو انَرصاوأ اوركْذاو َمرْكِع لآ اي كّظَح اوُدَخ

 .«ق» يف صقن )١(

 .رابك دوس طوُطَخ هيف ةيسْكألا نم برض :ةيابعلا (؟)

 ' .«ر» يف صقن (5)

 .داوسلاب ةطقنم اهّكو «ةريثك عاونأ يهو ءضرألا ةمحّش ىمَتّتو «ةْغّزولا نم ربكأ ةّبيَوَد :ةياظعلا ()

 .رخالا :«ق» و «ر» يف (0)

 .لصألا يف صقن (1)

 / .«ق» يف صقن (9)

 فاصنإلاو :.48ص "جو ء.١؟6ص ا١ج يرجشلا نبأ يلامأ :رظناو ”:؟ص ا١ج هيوبيس دهاوش نم وهو (8)

 ١ج عمبلاو ,؟١5ص ؛ج ينيعلاو 3تال؛ص ا١ج ةنازخلاو ١٠ص ؟ج شيعي نباو 55ص ةيبرعلا رارسأو 7/ص

 يأ كظح اوذخ :؟4١ص هناويدو 15ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 77ص ؟ج ينومثألاو 58ص اج رردلاو .١18ص

 هلاشثمأو تيبلا اذهب نويفوكلا جتحا دقو اذه .محرلا رصاوألا ننمو ةبارقلا يهو ةرصآ عمج :رصاوألاو ءانْدُو نم مبيصن

 1/4 57ص اج ةتازخلاو (؟55 - ؟80ص فاصنإلا :رظنا) ءفاضملا مخرت زاوج ىلع
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 "'اوُملَع دق َسانلا نإف ةْحِدَْمَأ وأ هيْؤَرل قَتشَأ نإ ثراح نبا نإ

 :"ارخآ لاقو ءةثراح "مار ""(مثإ) ةديرب

 ٌبيِجُيَف هِتْوَم يعاد هوُعْدَيَس ةرَح نبا لُكف دعت ال َوْرُع اب
 :ٌراَح اي ىَلَع و لاقو ينك وهو ةَورْغ اب :ديري

 (6) 6. هل 0 ل 2 2

 اح اذه ل نب دولا لاقو «فرصو مخرف 0 3 :ديري

 لفي نيانلا باش انفوتف ساثلا قلع لطتم نيرككملا اذ حالا

 .«ر» يف صقن )١(

 فاصنإلاو 41ص ؟جو ١6١١ص ا١ج يرجشلا نبا يلامأ :رظناو ”45ص ١ج هيوبيس دهاوش نم وهو )١(

 ء6٠/ص اج رردلاو ١2324ص اج عمبلاو 8١ص ة؛ج ينيعلاو 188ص ١ج برقملاو ١54ص ةيبرعلا رارسأو 06ص

 :ةياورب 1ص ١١ج يناغألاو .١ص رئارضلاو :5/8ص ؟ج ينومثألاو

 0 هحدتمأ ْوَأ هتيْؤُرَل نشأ ثإ بلبلا نإ

 نبل كلذب بقلو ..ءاَنْبَح نب ةريغملا همساو ءرعاشلا ةمججرت 8غص ٠؟ج يناغألا يف رظناو ءهتياور ىلع هيف دهاش الو

 .«مريو هنم مظٌعيف نطبلا يف ذخأي ءاد» :ُنَبَخلاو ءهباصأ دق ناك

 .«ق» و «ر» يف صقن (0)

 فاصنإلا :رظناو 256ص ١ج هيلامأ يف يرجشلا نبا دهاوش نم تيبلاو رعاشلا اذه مسا ىلإ دتهأ مو (4)

 ؟ج حيرصتلاو :57/ص اج ةنازخلاو ,58787ص ؛ج ينيعلاو ,5 ١ص ؟ج شيعي نباو 55ص ةيبرعلا رارسأو ؟؛ 8ص

 .كركذ عظقنيال :ديري هنكلو ءكلهت ال هانعم لصأ دعبت ال .184؛ص

 ةيبرعلا رارسأو :*4ةص فاصنإلاو ؟8؟0١ص ؛ج بضتقملا :رظناو 56ص اج هيوبيس دهأوش نم وهو (5)

 دق هّنأو ُهَرَك فصي ءامهدشأ زملاو ريسلا نم نابرض قنعلاو زملاو 14ص هناويدو 1ةةص ١؟ج صصختاو 74« ص

 .هفعضل ريسلا يف هاطخ نيب براق

 كا



 مسا ع ل

 اًظنح "نب لاَمأ ىسفن ىنبلْسيل ُةُريعتسَي هدنع ىئادر اذهو

 فرعاف «/ هقّرَصو «ىدانم ٌريغ وهو «(ةَلظنَح "'مخرف) ةلظنَح نب كلام :ديري [ب / 5:]
 .ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ

 يرجشلا نبا يلامأو .084ص لَمّجلاو !٠١١ ص ديز يبأ رداون :رظناو ”55ص ١ج هيوبيس دهاوش نم وهو )١(

 .1508ص 4١ج صصخلاو ,.١15ص ؟ج حيرصتلاو :55ص يلآللا طمسو 288ص ١ج برقملاو ,13737ص اج

 بهذي رهدلا اذه نإ :لوقي» :يرقنشلا لوقيو «لاغشالاو ىبللا وهو ءلّلعتلا نم يهم ردصم :لّلعتلاو
 نع ىنكف ءيبابش يأ يئادر اذهو :لاق مث ءهريغ ىلع يئجتلا َلّلعت كلذ هلعف يف للعتيو ؛هبابشو ناسنإلا ةجهيب
 .«...ءادرلاب بابشلا

 .«ر»يف صقنت )9
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 ءانثتسالا ُباَب

 :اذيو الإ موقلا قءاح «كلوقك ةنوضتم يقم تجوع نم ءاشنالا

 دعب ءيجي هنأل ؛""(هب) لوعفملاب هيبشتلا ىلع هبطنو ارْمَع الإ كتوخاي تررمو
 . «مهنم الْيلَق الإ "ةنم اوُيرَخَف :لجو زع هللا لاق «مالكلا ماق

 ناك اذإ نيبجو ىلع بارعإلا يف يرجي ."بَجوُم يَفْنَم نم ءانثتسالاو
 ءاماق اهذلك هذلا» لكلام

 الاف لبق يذلا منالا نم .لدبلا :قاشلاو ءانتلق ام لح بمنلا ءاهوحأ

 نملدسلا لع ةنير الا هه زو ءاديز ألا ةوقلا قاننأ اينوفا لوتدك

 ءلدبلا ىلع كيخأ "'ألإ) :تْئش إو «كاخأ الإ دحأب تررم امو « «موقلا»

 ماهفتسالا كلذكو « "هاليلق» و « «ةَبنم ليلق "لإ ُهوُلَعَف ام اذ :هلثمو ")

 ؛ ديلا " نيا "دكر لإ تلق ذاو ؛ادين الإ دعا تقوله هقلوتك
 .اذه يف يفثلا ىرجم يرجي وهف ًاضيأ بّجوم ٌريغ مابفتسالا ُدّأل

 .يفنم ريغ : «ق» و «ر» يف )١(

 . «ق» يف صقن (0)

 .ةرقبلا ةروس نم ؟49 ةيآلا (©)

 .بجوم ريغ : «ق» و «ر» يف (5)

 . «ق»و لصألا يف صقن ()

 .لصألا يف صقت (ة3)

 .روهملا ةءارق عفرلاو ءءاسنلا ةروس نم 5 ةيآلا ()

 :57 ص ريسيتلاو 755 ص ةعبسلا :رظنا مع نب ىسيعو ءرماع نباو ءقاحئإ يبأ نباو «َيِبَأ ةءارق يهو (8)

 وبأ لاق 557 ص رثبلا ءالَضَق فاحتإو 250 ص ؟ ج رشنلاو 280 ص ؟ ج طيحما رحبلاو 584: ص يناعملا زاربإو

 :لاق هنأك «هولعف» لعاف نم لدبلا ىلع نييوحتلا دنع ىوقألا وه هيف عفرلاف «ّبنم ليلق الإ هولعف ام» امأو .. » :ةماش

 . «باجيإلا يف ا ءانثتسالا باب لصأ ىلع زئاج بصنلاو ينم ليلق الإ هلعف ام

 . هرم و لصألا يف صقن (5)

 5378 د



 ينءاج ام :لوقتف «هيلع الإ دعب ام تْلَمَح مات ريغ هألإ» لبق ام ناك ْنِإو

 ةيةينكا لاقرب اهلا الإ ةليوات: "لكي اهو > لجو نع هللا لاق + دالا» لبق

 :ريهز

 َليِساَرَلا َتاَبيِجَنلا قاشعلا لإ نو ا ا
 ءاديز . تيار لهو ءٌديز لإ كءاج له :كلوقك مابفتسالا كلذكو

 ينق ءادثز الإ ارْثع يرضي: نحأب ْتْرَرَم اس: :لوقتوب تيزي ألا ترم لهو
 .عفرلاو ؛رجلاو ؟بصنلا :هّجْوَأ ثالث «ديز»

 نع رطاو + ءادتز الا دجأب فززم اه تلقا ءايسننالا لع يضتلاف

 لاق اك «برضي» يف يذلا ريمْطلا نم لدبلا ىلع ٌعفّرلاو ء دحأ» نم لدبلا

 :"اديز ْنْب يدع
 ايي ايقاع نيك ادهحأ اجي قرتاأل ةقبتثلا ف

 .نارمع لآ ةروس نم ال ةيآلا )١(

 .تيبلا يف ةياور يهو كاَبفْلَبَت ال : هرم يف (0
 ماشه نبال «داعس تناب ةديصق حرش» يف وهو «ةلوادتملا وحنلا بتُك يف تيبلا اذه دبشتسا نم ىلإ دتهأ و

 ةقانلا يهو «ةقيتع عمج :قاتعلاو .4 ص هناويدو 5٠١ ص ؟ ج سانلا ديس نبال «رثألا نويع» يف ًاضيأ هرظناو ::5 ص

 . هرْيَسلا ةعيرسلا يهو ءلاسرم عمج :ليسارملا هيفو ٠ (لسر) ًاضيأ ناسللا يف تيبلاو «ةيركلا ةبيجنلا
 .حآلجلا نب ةَحْئَحَأ ىلإ اضيأ بسنو 1564 ص هناويد تادايز :رظنا (0)

 75 ص ١ ج يرجشلا نبا يلامأو .405 ص ؛ ج بضتقللا :رظناو 51١, ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو

 امنإو هيف ٌةذِجَأ ملف نيترم ديز نب يدع ناويد تحفصت دقو) 2١: ص ١ ج يف يدادغبلا لاقو 18 ص ؟ ج ةنازخلاو

 155 ص هدهاوش حرشو 7/4 :516 ,11؟ ص ينغملا :ًاضيأ رظناو «يراصنألا حالُجلا نب َةَحْيَحَأل تايبأ نم تيبلا اذه

 «يحيم تْنَْض وأ «نع» ْنَع تبان «ىلعو» اّنع يِوُرَي ىنعمب :انيلع يكحي 2155 ص ١ ج رردلاو 555 ص ١ ج عسبلاو
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 «ةعوفرم ةديصقلاو يحب قس لغلار نيمحلا «ابّبكاوك» لح

 نم» عضْوَم ىلع لجاب عفرلاف ءأديز الإو ؛ديز الإ لجر نم يناتأ ام :لوقتو

 .ءاهخالا لع: ةيمنلاو هيد اللا لهو قانأ ان يدقلا ل «لُجر

 :كلوقك ُبْضنلا الإ هيف نكي مل هنم ىنثتسللا ىلع ىتثتسلا َتمّدَق نإف

 نآك هنأل ؛ ؛اذه بجو امنإو 6 ديف الإ ينءاج امو ءدحأب د الإ ثتررم ام

 يقبو «لدبلا لطب َمَدَق اذإو ءءانثتسالاو لدبلا  ميدقتلا َلْبَق روحي

 :ىراصتألا كلام نيد بعك لاق "6 ءانضبألا

 "اًرَرَواَتقلا فارطأو ف وسلا الإ اذ نما كيف انيلغ هلأ رباثلاو

 :تّيمكلا لاقو

 دا للا يول لاك ةككيف ةصخشأ لآ الإ وإذ

 «ارئغب نيضنتو ءقافأي ءادكرد ةقيع ءاركع الإ ةيؤنألا ّقاَثأ اه لوقو

 فرحب كارتشا ريغ نم دحاو لفب نانثا ٌمُفَتْدَي نأ روجي ال هنأل ؛ءانغمالاب

 بصنو اًمهدحأ عفر بِجْوُأ ظْفّللا نأ ألإ ءكاَيَتَأ دق ًاعيج انهو :فطعلا

 ال اكو لإ قاما اهةفلس امم فت ىثتسمب اًمُهدعب تئج ولو ءرخآلا

 )١( ن» يف ةدايز .

 «ق» يف/ صقن )١(

 ١ مسق ؟ ج يفاريسلا حرشو 537 ص 5 ج بضتقملا :رظناو « الا ص١ جهيوبيس دهاوش نم وهو (0)

 هناويدو ٠:0 ص دنزلا طقس حورشو ١7,8 ص ؟ ج شيعي نبأو 2585 ص لماكلاو ,5726 ص فاصنإلاو ,257 ص

 أجلملا :رزولاو «نوبلأتملا نوعتتجلا :بلألاو 504 ص
 فاصنإلاو ١8 ص لمُجلا :رظناو ,8؟ ص لماكلاو 98 ص ؛ ج بضتقللا يف دربملا دهاوش نم وهو (4)

 سلاجمو ٠١١ ص ؟ ج ينيعلاو ل جب ةنازخاو ل8 ص ؟ ج شيعي نبأو 776 .ص

 بعشم ١7. ص تايمشابلاو 737 ص َج يناغألاو « (بعش) ناسللاو 25١ ص ” ج سيياقملا مجعمو 2.0١5 ص بلعث

 .بازحألاو ناوعألا :ةعيشلاو .هقيرط :قحلا
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 :ديز نب تيككلا لاقو «هنم ىثتسملا ىلع نامّدَقُم ناَيَِْتَْم / امُجأل ؛دحأ ارْمَع [ا /ه:]
 ةاعم نوح هنا الإ يدك, ١ ويطير "نإ لإ دلال

 لود ضاق هن قطيلاو دفع "ىلا لف قاسدتم ناييقتمملاف

 نا ل سر واحلا رك دة جك ذل قاطع انهاجلت
 .هنعم ءانتعما هنألا تلا الإ هدهز# يف" سيلو .ءاتطنألا لع ةيصنلاو

 '] :نيرخ لع وكما دهقالاو
 هل كلوقك لالا"! ققتلا) قم قس اغلا وك نأ ةانهذحأ

 قققيم مردلاو .ةرخملا نة ةسللا# ءادهزذ الإ ةشخ الإ ةزدغ قدنع
 هّنأل ؛ةّيفْنَم ةانثتسلا ةّسخلا ْنأل ؛ةدتسب ٌرارقإلا لصحف «ةانثتسملا ةسخلا نم

 فرخ اذه لعو يقم قم ءاشننا هنأل جوع قردلاو «هبجوم نم ءاتلعبا

 موق ىلإ اتلبثا انإ لجو وعاللا انف لقك قو نادكمالا هو ءامألا

 نيل اب اننذك هناا الإ : يطا يوكل طرلادا الإ نكت
 نم اسم ةتارمألاو' قمر موق زم ءافطنا هطول نافذ هكيربافلا
 ش + هطول لآ

 وبلا "يي ناشلا قوي نأ ةيركلل ءامختالا نيرقالا ةيرهلاو

 يفاريسلا حرشو 758 ص لَمُْجلاو .456 ص ؟ ج بضتقملا :رظناو ,577 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو )١(

 .تايمثابلا يف سيلو 215١ ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو :55 ص ؟ ج شيعي نباو «46 ص ١ مسق ؟ ج

 . «ق» و «ر» يف صقن (5)

 .ًارْمَع الإ : ند يف (0

 . «ق»و لصألا يف صقن (9)

 .رجحلا ةروس نم 6١0 :05 ,58 :تايآلا (5)

 ١ ج ليبستلا حرش يف ليقع نباو 711١ ص برضلا فاشترا يف نايح وبأ يرهصلا ن نع كلذ لقت (9)

 ركذ دقو 2557 ص ١ ج عمبلا يف يطويسلاو ءب / 5١ يطعم نبا ةيفلأ ىلع هحرش يف ساوقلا نبأو ءب / 46 ق

 ناك نإو ءانه ةحارص كلذ يريصلا لقي مو هماقم تماق الإ :لاقو ءفطاعلا حرط زاجأ ّيرهصلا نأ ًاعيمج ءالؤه

 .هيلع لدي همالك ىوحف

 ل ا



 الابل طريقا "نر كتوف انناخ ألا ركع ألا اذيز لا ايف اه هكلوقك

 اي و را فرحا ولون قلو ا ادتكبا ومو فدو اناقة اذن
 ها توا تكلا - عوب ناقللا» لوتلا: نيس اخ لم اتعلم

 قانضخال هنا هنو نوع االو «رخالا تسسو وقعا وحل قو

 نقدا ا ول + لع دع ا ناك فك اكو لا قاع انكر
 انكي الإ ةَقَرَو نم طَقْسَت امو رخبْلاو ربا يف اَم ٌملْعَيَو وه لإ نك

 هنأك ِنْيِبُم باّتك يفلإ سِباَي آلَو بْطَر الو ضْرَألا تاَمْلُظ يف ةّبح الو

 :ةيبم اناعك ىف هو وظن ألا اًهيلعي اللقاح لعأ هللاواو

 لع راجل "ازعأ هيعتي الزألا ندح وبغ نم قادنلا نأ لكاو. لصق

 لع اداه د يا ابناط :ككلوقك لوألا نم يف “اونو ةلذييو الاخ لك

 راج نكل "نر هي زاجحلا يف َتْلُق كننآك رام الإ ةّيهقلا ىلعو هةيز ٌراجحلا

 ف ايليف اخ فلادعت اهيعي اذ ذأ قالا » هك انألا# يمانع كف انو

 ْ .تابثإلاو يفنلا

 :هُجْوَأ ٌةثالث ميبهذم ريدقت يفف هيف وب اأو

 نيكون ءادحأ» تلففأو فاتح لإ انكم ةزدفعلا جوكر أ افتحأ

 مهرعو ' ”نيدحألا نمو ع لك تيقن ذنعف: ةانغالا ابق اه تلك اذإ كنأل

 .ديكوتلل هتركذو

 .لصألا يف صقتن 0)
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 :نووت 6 نامل لغ دحأ سنع نم اجلا "تلمح .كنأ ؟ياغلا لوقلاو

 لاق ءًازاجم برشلاو ّلكألا ُةَتْلَعَح «برشو لكأ الإ ديز امو «فيسلا هتّيحت
1 

 ا"ةييِصَت روبقلا اة كيلا ايوان ةَوُهَرب ٍرْبَق يف سمت نإف

 :برك يدْمَم نب ٌورْمَع لاق "'(و) ءازاجم هاسينأ» «ءادصألا» لعج

 "عج برص ميتة حت " لِئَحب اهل تشلو دق ليخو

 نَم اوُبَغف لقعي ال امب لقعي نم اوطَلَخ ْمهَنَأ / :ثلاشلا لوقلاو 2[ب /5:]
 دعا نم اونا كك نعني الامر لكي 0 نوددرب قواك قاموا

 ا ا ا اس

 ىلع "'يِشْمَي ْنَم ْمُْنِمَو ِنْيَلْجِر ىلع يِشْمَي ْنَم ْمَْنِمَو هنطَب ىلع يِتْمَي نَ

 (اهر) ناسللاو . (ةوهر) نادلبلا مجعمو 5 ص ١ ج ةنازخلا :رظناو ,514 ص ١ ج هيوبيس .دهاوش نم وهو )١(

 رصنو منج ينب ضرأ يف ةوهر :يعصألا لاقو ؛لبج وه :ليقو «فئاطلاب قيرط :ةوهر 25١ ص نييلذبلا ناويدو

 ٌعمج :ءادصألاو ءأهقم :ًايواث» طالخ برق ءارحص :ةوهّرلاو :ةفصخ نب ةمركع نب روصنم نب نزاوه نب ةيواَعّم ْيَنْبا

 ىتح ءينوقسا ينوقسا :حيصيف هل رْاْنُي ل يذلا ليتقلا سأر نم جرخي هنأ بارعألا عزت ةمابلا هل لاقي رئاط وهو ءىَدَص

 . «ةقيقح بارعألا ٌةَلَبَج هلعجف ءهمد بلط ىلع لوتقملا يلو ٌضيرحت هب داَرُي افإو ؛لثم اذهو» :يرقنشلا لاق هل َرَاَْي

 . «ر» يف صقن (5)

 ١" ص ” ج بضتقملاو ٠٠١ ص ديز يبأ رداون :رظناو :455 صو 510 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو (؟)

 ه5 ص ١ ج حيرصتلاو ,.56 ص 4 ج ةنازخلاو ٠0١ ص ؟ ج شيغي نباو ,5288 ص ١ ج صئاصخلاو 6٠5« ص ؛ جو

 اهب دارملا :ليخلا ءالتد 5-3 لاؤال ىلكا م١4 3”ؤ5 ص قوزرملل ةساملا حرشو 555 ص ١ ج هيلع سي٠ةيشاحو

 .مؤم :عيجو ءتفحز تفلدو «ناسرفلا

 .روغلا ةروس نم ءه ةيآلا ()



 (ناتتع "يار نع قئاتغلاو 4 ":فوجس ع نالوألا ةالودفلاو ««مقزأ

 :ةغبانلا لاق '”(و) "ين زاكا

 نك يول نام نيم نرخ اناا اهم وف كلو

 دّلجلا "ةَموُلظملابٍضْوَحْلكْيْؤْنلاو اننا انس" يأ ةعرارألا الإ

 ؛انركذ امي ىلع عقرلاب هع اونتو م قراوألا» يمت ةنودقتي ناجكلا لهآ
 نزع هللا لاق نامكلا 00 بتابلا اذه ذه نارقلا "ف "انو
 (نَظلا عابتا دا ) ؛ «نّطلا 9 تاعتلا لإ ملح نم هب مَ اَم» :لجو

 )١( ج باتكلا :رظنا ١ ص 5554

 . «ق» يف ةدايز (0
 لقعي ام طلخ هنأ :وهو ءأثلاث ًابجو اهيف نإ :ينزاملا لاقو» :؟اث  ؟له ص١٠ مسق ؟ ج يفاريسلا حرش يف (5

 لك قلخ هللاو» :ىلاعت هللا لاقو ؛هريغ ىلعو هيلع لتشم ظفل نم ًاراح لدبأ مث ءدحأب كلذ ةعامجج نع ربعف ؛لقعي الام

 .555 ص ١ ج ةيفاكلا ىلع يضرلا :رظناو «ةيآلا ..ةباد

 . نس يف ةدايز ()
 . «ق» يف صقتن (5)
 5 ج بضتقملاو ؛١8 .88 ص ١ ج ءارفلل نآرقلا يناعم :رظناو 5156 ص ١ ج:هيوبيس دهاوش نم وهو ()

 259 ص 8 جو 4١ ص ؟ ج شيعي نباو 2355 ص ؟ ج ةنازخلاو ,514 ص فاصنإلاو 55٠, ص لَمُخلاو ::15 ص:

 وهنأ اذوذخ: ليصأ رئصُم نالثخأو .+ نف ةتناويذو 133 ص ١ ج رردلاو ,158 ص ؟ جو :,5550 ص ١ ج عمبلاو

 .باوجلا نع َترَجَع :تْيَعَو ؛يثعلا :ليصألاو ءناَبْرُقو َناَّمرَك درفم َوْه ْوُأ ءليصأ عمج نالصأو ءمّهلاب نالْضَأ رغصم
 يذل سيئا اشو اني ءاذأل يي تنصت ناكلاب ةئزأك مروع :قرأ اهدجاو البخل نيياحما ةيراوألاو

 ةالف يف اهنأل ؛ةماقإ ريغل ضوحلا اهيف رفح ضرأ :ةمولظملاو .ءاملا هنع عَفْدَي ءابخلا لوح زجاح :يؤُتلاو ءاهئيغتل

 .ةبلصلا :دلجلاو .كلذل تماظف

 . هرم يف صقن ()
 .ءاسنلا ةروس نم ١هإل ةيآلا (4)

 .لصألا يف صقت ()
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 الإ َنوُمَمْجَأ "مهْلُك ةكئالملا دَجتسف# :لجو رع هللا لاق ملعب "سيل
 :ةيمقلا "!(ةغللا) ىلع داَبْع نب ثراحلا لاقو « «سيلبإ

 جارلاو لدمعللا اهم اهبل لقي ال يخلو
 "نتتقوبلا نيزتلو كاذجلا ١ دلل ف راما قتلا الا

 ا

 دعي .يذلا مثالا ةمشتب انغ يزذت ءاشسالا يف لري أ لغاو :لصف"")]

 امو ِفْيَز َرْيَغ موقلاب '"تررمو ءورمج ريغ ٌموقلا ينءاج '') :كلوقك (الإ
 امو ") ٍديز ٌريغ َدَحَأ ينءاج ام ("'و ٍدّيز ريغب تررم امو دير ُريغ ينءاج
 باب يف انفضو اك ءانثتسالا ىلع تبصن.تّدش نإو ء (”دئز زيغ أدحأ تيأر
 ريغ نابما انه 3 لوقت ةدلمت همني قفل لف ارق كيرف اذإ كلك وتم ملا

 .دحأب ٍديز ريغ تررم امو ءّدحأ ٍديز

 يف تَلعُج افإو ءفوصوملل ةعبات ٌةفص نوكت نأ :ريغ لصأ نأ معاو
 م رورلاف بيز نع لجزو فررس# "(تلفر اذإ فنأل آلا اييبرخ ءادخبالا 5 هم

 )١( ج جاجزلل هبارعإو نأرقلا يناعم رظنا ١ ص 15١.

 .ص ةروس نم /4و 76 ناتيالاو ءرجحلا ةروس نم ٠٠ 35 ناتيألا (0)

 . هر» يف صقن (5)

 ,556 ص ١ ج ةنازخلا :رظناو ءأضيأ دابع نب ثراحلا ىلإ هبسنو 581 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو (5)

 ىلإ قوزرملاو .يدمألاو يدادغبلا هبسن دقو 5:7 50١. ص قوزرملل ماق يبأ ةسامح حرشو .1358 ص فلتخلاو فلتؤملاو

 حرملا :حارملاو .ربكتلاو ءاليخلا :لّيَخَتلاو ءاهدشأو اهُمظعم :برحلا محاجو ءاههاج ببسب يأ اهمحاجل .كلام نب دعس

 بلص اذإو .رفاحلا ْبْلصلا :واولا حتفب حاقولاو .ةّدشلا يهو ةدْجن عمج :تاَدَجّنلاو .ربصلا ديدشلا :ٌرابَصلاو .بعللاو

 :ةرئاقب بلح هنا

 . «ق» يف صقن (55)

 . هر» يف صقن (01)

 .ديز ريغ موقلاب تررم امو : «ق» يف (0)
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 هال نورلاف دهرا ال[ كيوتو روم علوا "1 فيلتك فدك لع 5

 هوا يعور كا فادح ذحا لمح قدا فيرا املك حيدر

 ترك" ايدْعَم نب ورمع لاق 5 لاي ّفِصْوَو

 نادك لإ كفا ردع ا ةقراَقُم خأ لكَ

 :تاكنلا لاق توحا ةقراقو مي ألك "د

 اة ةزانعف وأ ٌمراَص ليلَخ لْصَول هسقت هن ماه َرْيَغ ليلَخ لك

 :ريدقتب «اَتَدَسَفَل هللا الإ ٌةَبلآ "امبْيَف َناَك 0 :لعو اع لوف اره نمو

 كوحا الإ لكي انهن ياو كيلا لالا 2 يل ايدول

 3 أمه ىثتسي نافرظ اَمُهَو 2« «ريغ» ىعم ْق «ءاوسد»و «ىوس» نأ ملعاو

 ةدودمملاو «بارعإلا ابيف 0 ال ةروصقملاو نات امن لإ ءريعب ىنتتسي

 بيز قوس دحأ يناتأ ام :لوقت :فرظلا "باب يف انكُدَق امل :ًادبأ ٌةَيوَصْنَم

 )١( «ر» يف صقن .

 .بّرضملا نب راوسل ىورْيو :يرقنشلا لاقو .رماع ِنْب ّيِمْرَُح ىلإ أضيأ بسنو ()

 فلتخلاو كلقؤملاو ءالث١ ص لماكلاو 4٠ 4 ص ؟ ج بضتقملا :رظناو ,59006 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو

 :0214 .ال" ص ينغملاو ءالف ص ؛ جو .256 ص ج ةنازخلاو 4 ص ؟ ج شيعي نباو 518 ص فاصتنإلاو 21١1 ص

 نامجن :نادقرفلاو 5٠١. ص ١ َج ينومثألاو 1554 ص ١ ج رردلاو :.555 ص ١ ج عمبلاو ءال* ص هدهاوش حرشو

 22003 ا بطفل توافرت
 . «ر» يف صقن (؟)

 ىلظلا :مضبلا 37+ ص هناويدو (زرع) ناسللا :رظناو .5 صو 17١ ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو (4)

 .بتاعلا وأ ضيقنملا :ناسللا يفمك زراعملاو . «لك» ٌرَبَخ وهو عطاقلا :مراصلاو .هماظ اذإ .هقح َُمَصَع :لاقي

 .ءايبنألا ةروس نم 57 ةيآلا ()
 .ةرصبتلا نم قبس ايف 515 ص رظنا (ه)

 5 نر 5



 كيخأ َءاَوَس ينءاج امو ِقرْمَع َءاَوَسو ءركب ىوس موقلا ينءاجو «كيخأ ىوسو
 كلور لع "عار

 «ءاشاح»و 2 هالخ»و 2, «ادع» و « «نوكي الدو 2 «سُيْل» نأ ملغ :لصف

 .نبب م :

 اًمهدعب ام ابصنيو ءامُيُمْسا 5 3 «نوكي الدو «سيل» انمأف

 :ريدقتب ارْمَع ْنوُكَي الو ءدْيَز َسْيَل / موقلا ينءاج :لوقت ٠ "(اًمهربخ ىلع) ]50/١[
 امو ءكاخأ سيل َدَحَأ ينءاج امو '') ًارْمَع ْمَضْمَب نوكي الو أديز مصعب سيل
 1 اذكر نوكي ول دعا اييف

 نأ "”هلإ» :ئرق اك هّبصنو قل كنق ايو نوكأ الإ فتلك قاف

 ."بطتلاو ”عفّرلاب «ةَراَجت ن
 3 «نوكي الو و ة ةلزنمع ءانتتسالا 5 اَمَبَف ل و «اَدَع» 2

 اننع كموق ناتأ :لوق رخل لع انفع اف بضتتو ءاينملا "يق رين

 )١( «ق» ف صقن .

 ) )5«ق» ِق صقن .

 ) 55.لصألا يف صقت

 .ءاسنلا ةروس نم ؟5 ةيألاو .ةرقبلا ةروس نم 58* ةيآلا (5)

 :ًضعبو . «كنم ضارت نع ةراسجت نوكت نأ ّالإ» :لجو زع هللا لوق عفرلا لثمو» :577 ص ١ ج هيوبيس لاق
 . هرثكأ عفرلاو . «نوكي ال» يف بصنلا هجو ىلع بصني

 .رماع نباو بوقعيو ءورمع يبأو ريثك نباو «عفانو ,رفعج ينأ ةءارق يهو (5)

 55١ ص ةعبسلا :رظنا ءشمعألاو نسحلا مهقفاوو فلخو :يئاسكلاو «ةزمحو ماع :نييفوكلا ةءارق يهو (5)

 * ج طيجلا رحبلاو ؟١؟6 ص رشبلا ءالضف فاحتإو 145 ص ؟ ج رشنلاو 556 ص ينامملا زاربإو ؛45 ص ريسيتلاو

 35١ ص

 .ا5ال/ ص ١ ج هيوبيس باتك :رظنا (0

 . «ر» ف صقن )م(
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 007 "كار هم ٌ ا اركب 0 ىب اَذَع :ريدقتب كا الخو أركب

 اركي مَبْضْعَب زواج

 .ركب الخ :لوقيف ءاهدعب ام ٌّرَجّيَف رج " افرح هآلَخ» لعجي نم مينو

 ؛نسنلا الإ "نك م أركب الخ امو ءاديز ادع ام :تلقَف ءام» َتْلَخْدَأ اذإف

 .فورحلاب «أم» لو الو ءردصملا ريدقتب «أدع» و «الخد عم «أم» هل

 اشاح- ةوقلا نءاح :لوقت :ضفح قرح "!هيوييس دلع ويف: ءاهاغإ اكو

 :كلوقك هنم لعفلا فيرصتب لدّتْساَو ءلعف هنأ ”سابعلا يبأ دنعو ءديز

 :ةغباتلا لاق اك ءيثاحأ تْيَشاح

 دَحأ "ذهن ءاوقألا 2 ضاحأ اهو ةيرشي .نااثلا ىف ًالغانف ىزأألو

 .لجو زع هللا ًءاش نِإ كلذ فرعاف ءيِنْثَْسَأ ام ْيَأ

 )١( «ر» يف صقن .

 ج لوصألا :رظنا (؟ ١ ص  70١ص بيبللا ينغمو ؟١5.

 < ج لوصألاو 2 يلا يداي وبس ناك ورطلا ١ ص  6٠ص بيبللا ينغمو ؟١5.

  0ج هيوبيس باتك ١ .؟ال/ ص

 ) )0ص : ج بضتقملا :رظنا  ,55١ج لوصألاو ١ مسق ؟ ج يفاريسلا حيرشو 701 ص ١ يضرلاو +258 - 250 ص

 ج ةيفاكلا ىلع ١ ص بيبللا ينغمو ,*56 ص 3١١.

١ 
 ) )5مسق د ارنا عرقوب هن عكر نرقألا :رظناو 757/ ص لَمْجلا يف يجاجزلا دهاوش نم وهو

 ص ةيبرعلا رارشأو 2508 ص فاَضْنإلاو 80 ص ٠١8 ج شيعي نباو ١ ج ةنازخلاو ؛41 +58 ص + جو 26 ص ١

 ص ينغملاو «46 ص ١١١ ص هدهاوش حشو  1١7ج عمبلاو ١ ج رردلاو 75 ص ١ لاا صا ج ينومثألاو 2358 ص

 نم لعف فيرصت «تيشاح» :لوقي نأ لئاقلف :تيشاحب هجاجتحا امأ» :يفاريسلا لاق .١؟ ص هناويدو (اشح) ناسللاو

 نم هاشاح» ةلزنمو «يشاحي ىثاحب الو ءءانثتسالا عقي تيش تيشاحب سيلو هب ىنثتسي فرح وه يذلا «أاشاح» ظفل

 «لعفب حبلا امم لعفلا فرص دقف 0 قلوَحَو لُلَه ةلزنك «تيشاح» .٠
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 الب ىفنلا ُباَب
 حتفلا ىلع اّبعم ىنْبَتو :ةماع ةركن يف الإ لّمْعَت ال «ال» نأ ملعا

 ؛كلد بجو اغإو نادلا ف 0 ال :كلوقك 3 (َيْشَع ةدفحو ةلزنع ناريصيف

 :ًائيش أهنم دحأو لك نم تخأو لأ ويش اهنأل

 الام انتل نإ ذأ لاك نإ كلو قا متت اكدأل ؟ كرار ؛ نفاع

 ماق :تلق اذإ كنأ ؟ ءباجيإلا دح ىلع يفنلا يرجيف "'(5ل) َلاَم ال :لوقتف

 .يفنلا ةقيرط هذبف ءديز ماق اَم :تلق تِيفن مث كيز

 لجو 5م لك“ كلوق ىف ستملا قارغتسال األ ؛ رن ةرخآلا لضألاو

 دك ءيش ةلزنمب رورجملاو راجلاو «سنجلا قارغتسال «ال» نأ م « (رادلا "'يف)

 هلع لعُجو نِمب اًبهَبَشل ,دحاو ءيش ةلزنمب هيف تلمع ام عم ''( هآل» ) تلعُجف

 ١ < ءاقرك د ىدلا دخولا نم نار اربع هيلا

 هباوج يه ام نأ ءءادتبالاب عقر عصوم يف هيف تلمع امو «ألد نأ معاو

 نإف ؟ْلُجَر له :هريدقت ؟ِلُجَر نم له :كلوق وهو ءءادتبالاب عفر عضوم يف

 :كلوق نيب قرفلاف لوألا ظفل ىلع ءلُجَر آل :هباوج ناك ؟َلُجَر لَه :ليق

 «سنجلل ٌقرغتسم "”(بوصنملا) '"يفنلا نأ :لّجَر آل :كلوق نيبو لجر ال
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 رادلا يف نوكي نأ زاج .رادلا يف َلُجَر ال :تلق اذإف ءكلذك سيل عوفرملاو
 مل ""(حتفلاب) ءرادلا يف َلُجَر آل :تلق اذإو ءأدحاو ًالّجر تيفن اّنإو ٌةعامج
 ماع ىف "هنآل) نخل ايف نوكو ذأ زغب

 :هجوأ ةثالث هيفف ةدرفم ةفصب «ال» هيف تَلمَع ام تفصو اذإو

 لقاع لجر ال :لوقتف «حتفلا ىلع فوصوملا عم َةَمَّصلا ينْبَت نأ :اهدحأ

 .دحاو ْمسأ ةلزنمب اًمبلعحَت ءاهيف

 .لقاع لجر ال :لوقتف اَبَنوَنَتو «عضوملا ىلع َةَفّصلا َمَقْرَت نأ :يناثلاو

 .ًالقاع لجر ال :لوقتف ءظفللا ىلع نيونتب ةفصلا بصنت نأ :ثلاثلاو

 ؛ةجوألا ةثالثلا هذه ىلوألا ةفصلا يف كل ناك ىرخأ ةفصب تئج نإف

 [ب / ه:] ظفللا / ىلع نيونتلاب بصنلاو ءعضوملا ىلع ٌعفرلا ةيناثلا ةفصلا يف زاجو
 .ميركو ًايرك "القاع لجر ال :لوقتف

 :كلوقك ءةفصلا يف زاج ام يناثلا يف زاج «ال» دعب مسالا َتْرَّرَك نإف

 كل ءام عام الو قلل ءام ءاع الو كلل ءام ءاجذل

 لجر ال :كلوقك «ال» هيف تلمع ام ىلع هتفطع رخآ مساب َتَّنِج نإف

 .ظفللا ىلع بصنلاو «عضوملا ىلع ٌعفرلا : «ةأرما» يف زاج ؛اهيف ةأرماو

 :هجوأ ةسمخ هيف زاج ةأرما الو اهيف لجر ال :تلقف «ال» تررك نإف

 لع هالو عم اهتم داو لك قت ةأرما الو ""(انييف) لجر آل ءاهدتخأ

 .حتتفلا

 . «ق» يف صقت )١(
 .لقاَع : «ره» يف )0

 .«ر» يف صقن (؟)
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 1 «الد ردقتف 00 يناثلا بصنتو لوألا نبت نأ :يناثلاو

 .ةارشأ الؤب ايف لجبو ال «فلوفك ظنللا لع ًافوظي هلغشو

 ةديئاز هال قومك نأ لع ناتنلا عفرتو هلوألا قت نأ «كلاتلاو

 .ةأرما الو اهيف لجر ال :كلوقك .لوألا عضوم ىلع هفطعتف

 .ٌةأرما الو اهيف لجر ال :كلوقك ًاعيمج اَمُبَعَقرت ْنَأ :عبارلاو

 :كلوقك (نيونت "اريغب) يناثلا بصنتو لوألا "'َعَفْرَت نأ :سماخلاو
 "هيف َمْيَب الا» و «ةَلخ "الو هيف ّمْيَب "'ال» :كرقو ءةأرما "الو اهيف لجر ال

 ء«رد» قف صقن )0(

 .لوألا عفرتو يناثلا يبت نأ سماخلاو : «ق» يف )0

 . «ق» و «ر» يف صقن (9)

 نوكيو ههللاب الإ ةّوَق الو لوح ال :لوقتف يناثلا حتفتو لوألا عفرت نأ كلو» :1 ١ ص ” ج شيعي نبا يف ()

 ءأدتبم اهدعب امو ةيفانلا ءال» نوكت نأ زوجيو .ربخلا بصنتو مسالا عفرت «سيل» ىنعب «ال» نوكت نأ ىلع لوألا عفر
 اهدعب ةيناثلا هأل» عوقو كلذ َنَّسَحو ؛هيوبيس دنع فيعضلا بهذملا وهو «سابعلا يبأ يأر ىلع رركم ريغ كلذ زاجو

 ءظفللا ةبج نم هجوأ ةسمخ هذبف «تيلّبو اهعم َتَبْكُر كلذلو «نإب ةببشملا ةيناثلا الو «فانئتسالا اهب دارملا ناك نإو

 7 «سيل نقع «ال» لعجو ريدقتلا ثيح نم هجوأ ةتس يهو

 .ةرقبلا ةروس نم 764 ةيآلا (5)

 .روهخجلا ةءارق يهو نيونتلاو عفرلاب (1)

 ريسيتلاو 1487 ص ةعبسلا :رظنا ءورمع وبأو بوقعيو ريثك نبا ةءارق يهو ءاّمبيف نيونت ريغ نم حتفلاب ()
 * ج طيحلا رحبلاو ١775, ص رشبلا ءالضُق فاحتإو ١7ص ؟ ج رشنلاو ,551 5655 ص يناعملا زاربإو 85 ص

 3/1 ص

 .سادرم نب ساّبعلا نب سنأ ىلإ هبسنو .545 ص ١ ج باتكلا :رظنا (8)

 ل8 ص 5 جيو 2108 200١ ص ١ ج شيعي نبأ :رظناو ءسادرم نب سابعلا دج رماع يبأ ىلإ ًاضيأ بسنو

 م17 ص ؟ جيو 50١ ص ١ ج ينيعلاو لاك ١3و ص هد هأوش حرشو 4٠١ 2551 ص ينغملاو ىلا ص رودنشلاو

 طفمسو ن١ ص 7 ج ينومثألاو 78 58 ص ؟ ج رردلاو 80١١, 1554 ص ؟ ج عمبلاو 2,55١ ص ١ ج حيرصتلاو

 ةيناثلا «ال» ءاغلإ ىلع هنيونتو فوطعملا بصن :هيف دهاشلاو (رق) ناسللاو ,156 ص رئارضلاو 5" ص * ج ئلآللا
 .مويلا َةَّلْحو بَسَن ال :هريدقتو «يفنلا ديكأتل اهدايزو
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 :هميكازلا لع ةرحلا يلا ةملع الو ونا نتن

 :جحْذَم نم لجرل "'دشنأو
 نأ آو كاذ ةانك نإ ل هد راجكلا كرنك اذنك

 :تلّصلا "'(يأ) نب (ةيّمَأ) لاقو
 "يقم مل هب اوهاف امو نسف مانت الو ودتل لك
 :يعارلا لاقو
 الو اة اول ةقفانإل هل عملت رع فات خاامو

 ةنيصقلا نفث نم رخأ اقي نسنو ُيحُْدَم نم لجرل انه هيوبيس هبسن دقو ؛558ص ا١ج باتكلا :رظنا ()

 :وه تيبلا اذهو «ينانكلا َرَمْحَأ نْب ّيَنُه ىلإ ١١ص اج يف

 بجعأ ةّيِدَقْلا كلت ىلع ميف يتماقإو ةّينَق كلتل بجع

 ىلإ يدمألا هبسنو «؛هص فلتخلاو فلتؤملاو 14ص لمجلا :رظناو 70ص :؛ج بضتقملا يف دبا دهاوش نم تيبلاو

 :كلذك رظناو ءاضرع يدادغبلا هركذ ثيح "١4ص اج ةنازخلاو ١٠ص ١ج شيعي نبا :اضيأ رظناو ءرمحأ نب ّيَنْه
 حيرصتلا :رظناو ءركذام ريغ نيرخآ ىلإ انه يطويسلا هبسنو ١5ص هدهاوش حرشو 55ص ينغملاو 46ص روذشلا

 ينه ىلإ هيف بوسنم وهو (سيح) ناسللاو ١١ص ؟ج هينومثألاو 1087/ص ؟ج رردلاو ١؟«ص ”ج عمبلاو ؟١4ص اج

 يف ءابلاو ءابوجو اهربخ فذح يتلا ةيمسقلا ةلملاب اهنيب لصفو اذه ربخ وهو ءلذلا :رافّصلاو ءيلهابلا ةفارز ىلإو

 .فوذحم .طرشلا باوجو «ةمات «ناك» و :ةدئاز «هنيعب»

 .«ر» يف صقن (1)

 :وهو ةديصقلا يف )1١( مر 7"١ص يف اهلوأ ناويدلا يف نييلاوتم ريغ نيتيب نم قْفْلُم تيبلاو (؟)
 مهقم مل ه باو هاف امو رحبو ةرهاس ملا ييفو

 :وهو ةديصقلا يف 19 هر 775ص يف يناثلا تيبلاو

 علم ام + يي الو نيجنالو اسييف هيئات الووفهلالف

 ينيعلا :اضيأ رظناو ,185ص ١ج ةنازخلا يف اضرع يدادغبلا هدروأو ؛88ص روذشلا يف ماشه نبا دهاوش نم تيبلاو

 نم طقاسلا :وغللاو 2076 :37/ص هناويدو (مثأل ناللاو ,١هص ؟ج ينوعثألاو ١١ص ١ج حيرصتلاو 5640ص ؟ج

 زوجي «مثأت الو اهيف وغلال» :ىلاعت هلوقو :ناسللا يفو امسا نوكي نأ زوجيو «مثأ ردصم نوكي نأ زوجي :مثأتلاو «مالكلا

 تيبنتلا يف هيوبيس هيلإ بهذ اك السا نوكي نأ زوجيو :لاق ءهب عمسأ لو :هديس نبا لاق .«مثأد ردصم نوكي نأ

 -27512ص ؟ج ينيعلاو 115 217 7ص ؟ج شيعي نبا :رظناو 56ص ١ج هيوبيس دهاوش نم وهو ()
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 آل :لوقت ءنّوَنُت لو تْبصن هآل» اَبْيلع تلخْدَأو ,ةركت ىلإ ةركت تفَضَأ اذإف
 ىلع ةركن «لْثِم» نأل ءكيخأ لثم الو .رادلا يف كّلثم الو «كدنع ٍلُجَر َمالُغ

 :ةّمّرلا وذ لاق ءلاح لك

 "بما يناضل ل ناحل ةَريج كلكأل ّيَم ْذِإ ٌراَدلا يه

 5 زييتلا ىلع الجر هّلثمال تّدش نإو هربخلا ىلع لجر ُهّلْثمال :لوقتو
 نييقلا ىلع هّيصنتف هألَجَر هّلْثم يل :لوقت

 سا هراس

 هن ًايراَشآل «كلوؤقك تيصنو تنوت "'ةلوصوم ةركنلا تناك نو

 ؛فابنملا فرك قرجت لوصولا اذه نأل نادلا قف كيحأ نم ًاريخ الو :كدنغ

 :هنلا فاضلا ىفافاطلا لمعي تلف ىف لمكياأل

 نع ايهدسيام فرجو اعيش لدكت ل فراعلا لع تلخد اذإ لو نأ لعاو

 ىّرْمَع الو رادلا يف يزال :كلوقك هآل» َرْرَكُت نأ نشألاو «بارعإلا يف هلّصأ
 .«ال» ريركت ريغ نم ىّرمعو رادلا يف ٌديزال :نّسحي الو

 هناويدو ١7ص ١ج يناديملل لاثمألا عمجو ههص ؟ج برألا ةياهنو ؛!؛ص ١ج ينومشألاو ,8١18ص ١ج حيرصتلاو

 ,ةءاسإلاو مَّظلا نم ْوُوَبَتلا دنع ٍبرْطُيو « يِلَمَج الو اذه يف يتقانآل هلو لثم وه تيبلا نم يناثلا رطشلاو 2١ص

 ابلزتعاو «نيقيرفلا نيب برحلا تجاهو ابيلك َةّرَم نب ْساَسَج لَثَق نيح هلاق داَبُع نب ثراحلا ود لثلا اذه لئاقو

 عقرلاو زاجل لامجإلا ىلع تبصن ولو ءاهرركتل كلذو نبخلاو ءادتبالا ىلع «ال» دعبام عفر تيبلا يف دهاشلاو «ثراحلا
 هارجم ءال» دعبام ىرجف :يلمج الو اذه يف يتقانال :تلقف ؟لمَج وأ ٌةقان كلذ يف كلأ :لاق نم باوج كلذ نآل لشكأ

 .لاؤسلا يف

 هناويدو 6١ص ؛ج بضتقملاو ١٠2ص ؟ج شيعي نبا :رظناو ,5558ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو )١(

 دوع ايف رفّتغا يتلا عضاوملا نم اذهو ءهربخ رادلاو أدتبم :يه 56ص ينغملا دهاوش حرش يف اضرع دروو .١15؟ص

 بصن :هيف دهاشلاو ءابيلإ «ذإ» ةفاضإي رج لحم يف ةلملاو .هربخ :ةريجو ءأدتبم :يمو .ةبترو اظفل رخأتم ىلع ريضلا

 5 زييقلا ىلع «يلايل» بصن زوجيو زاجل ىنعملا ىلع لمح ولو» :ملعألا لاق ءاهل نايبلا ىلع «يلايل» و ءالب «َنيلاثمأ»
 .«عيمجا نع يدؤي ادحاو نوكي نأ :زييقلا كح نأل ؛حبق هيفو ءالجر كلثمال :لوقت

 .فاضملاب هيبشلا ىدانمال  ءادنلا باب يف - فصولا اذه قبس دقو اهانعم مات نم ءيش اهب لصتاام يهو ()
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 كل نأ 0 مكلايأ و لوف

 :يف ''انلق اه ةدئاز ا لعجو ؛فاكلا ىلإ ةفاضإلا َرَدَق فلألا تبثأ ف

 مع لاق اللا فدع ءاكدقو ههتزكلا !""ةرنلاوب

 زفت كابا يشك  يتدش شل كلاب
 لال كرم ا قالا هنا تاما ةدار ْ

 يدا ذك لص دفنت نولكدأل رسوم كيم يو ا. معرل

 اللا ةدايز لغ هكل ئملثك

 *«سيل» ريدقتب ةركنلا 5 نوعفريف سجل ىَرَحُم «آلد نورحُي 3 معاو

 :كلام ْنْب دعس لاق '(6)

 (ة)و هد هه هاج ع 2
 حارب آل سيف جت دل جيتني از نع كجم ف

 ...يف تن 5 :ن» يف يف )0(

 .كلام نب دْعَسل رعش تيب نم ةعطق يهو «ةرصبتلا نم قبس ايف 585"ص رظنا (؟

 نعيلو «ىتشألا ىلإ ةيسّنو قرم يح يأل وهو «ةرتنع اولد ف سيل تيبلاو «ةدكتع وبا لآق تح قف
 .هتاويد يف

 ؟4هص اج يدُضَعلا حاضيإلا :رظناو 226 50ص لماكلاو 50ص ؛ج بضتقللا يف دربملا دهاوش نم وهو

 ١ج برقملاو ,١٠هص ؟”ج شيعي نباو 775ص ١ج يرجشلا نبا يلامأو ٠, 5١ص تاماللاو ,؟:هص ١ج صئاصخلاو

 .(أ) ناسللاو 5١ص اج رردلاو ١؟ةص اج عمبلاو 5ص ؟ج حيرصتلاو 558ص روذشلاو 15ص

 .«ر» يف صقن (5)

 5ج يرجشلا نبا يلامأو 7١3/ص تاماللا :رظناو 207 756 اص اج هيوبيس دهاوش نم وهو (0)

 ينغلاو :١4ص جو 77ص اج ةنازخلاو ١١ص اج شيعي نباو 27ص فاصنإلاو ,748ص لَمُجلاو ,!؟؛ص

 ةسامخلا حرشو 37ص اج رردلاو ,.199ص اج حيرصتلاو ء١5٠ص ؟ج ينيعلاو ,8١5ص هدهاوش حرشو ,511 ,755ص

 هوجو يف تابثلا نع رَجَعَو ءاهاولب ىلع ٌربصلاو اهرانب ءالطّمالا هِرَكو ءِبْرَلا نع مجحأ نم :لوقي .5:1ص قوزرملل

 ليوطت نع ينغتسلا هيبأب روبشلا انأف :«سيق نبا انأف» ىنعمو «فارخنا الو ءابيف يل ْحاَرَبَأل سيق نبا انأف اهئانبأ
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 :ِجاَجَعلا لاقو «"(يل) حارب سيل :ريدقتب

 لاا يق جملا همكللا نكت نا الؤييل هللذ
 م يأ «خرضتسُم سيل نيح يأ

 ,7لاق 5 ءأدتبملا ربخ هّنأل ؛«لضفأ» عفرتف كنم لضفأ دحأال :لوقتو
 0 كاوا نع رك الو. َةَمَّرَصُم ًافْرَح ممُرزاج درَو

 الا كتر بلم رّيعت لإ ءايقتمإلا ل ىلع َتْلَخَدَأ نإف
 0 لاق ردا الو لعَز الأ ا نا ا 557 الأ «كدنع

 ناسا نتنع ةوشعتاالا ةيضاق " !نانيرقألو ةاعظألا

 .«ق» يف صقن )١(
 ,5556ص ا١ج يرجشلا نبا يلامأ :رظناو «500/ص ١ج «خرصتسمال نيح» يهو هنم ةعطقب هيوبيس دهشتسا )١(

 (خبط) ناسللاو .18ص ا١ج رردلاو ؛١100ص ١ج عمبلاو ,558ص فاصنإلا اضيأ :رظناو َةبْؤُر ىلإ أطخ هبسنو 45

 ءرافكلا باذعب نيلكوملا ةكئالملا مهب دارأ :خّبطلاو ,؛هكص هناويدو 0٠:ص يقوزرمأل ةساملا حرشو (ششح) و (خنف) و
 .ةثاغإلا وهو خارصتسا تقوال ْوَأ .خارصتساال :خحرصتسمالو ءاهدقوتو دوقولا ابل عمجت :محجلا شحتو ؛مهفوخ الول يأ

 سيلو ءيلذُبلا بْيَؤَذ يبأ ىلإو «تيبّنلا ينَب نم لجر ىلإ بسُنو ؛١57ص هناويد رظنا ءيئاطلا متاح وه (1)
 .نييلذبلا ناويد يف

 ,ا9١/ 0١ص اج شيعي نباو 55ص ؟ج يرجشلا نبا يلامأ ةرظناو ”ه6ص ١ج هيوبيس دهاوش نم تيبلاو
 :امهو متاح ناويد يف نيتيب نم قفلم تيبلاو «”ص ١ج ينومشألاو 28ص ؟ج يئيعلاو

 ٌمِيلَت بالصألا قو انيس نزلا ةمرصصم افرح ٌضرزاسج ةرو
 حوسبصم نادس لولا نم رك الو اهضأ ّئَقْلُم تدفغ حاقللا اذإ

 :ةمرصملاو ؛هنم ةيحان وهو لبجلا فرحب تهبش ةبلصلا ةيوقلا :ليقو .رماضلا ةقانلا :فرحلاو «حئابذلا رحان :رزاجلا
 .ةادغلا برش وهو ءاحوبص ىقسملا :حوبصملا «ىعرملا مدعل نبللا ةعوطقللا

 .ادراب :«ر» يف ()
 .«ق» و «ر» يف صقن (5)

 .تيبلا يف ةياور يهو «ناسرف الأ ناعط الأ :«ق» يف (0)
 هع حرشو 76ص ينغملاو ,١٠"ص ؟١ج ةنازخلاو ,؟؛؛ص لما :رظناو ,7588ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو

555 



 .ماهفتسالا ريغ يف "(كلذ) زاج اك ةأرما الو لخر الأ :زوجيو

 هلظفل نع هريغت ' لماع هيف لمع دق ِءيش ىلع «الد 0 اذإو

 نابوصنم «ةلعأد و انحرم نأل ؛هيلع ممالس الو لفأ الو اوما :كلوقك

 والا لاق ءءادتبالاب عوفرم «مالس» و ءرمضصم لعفب

 دَغ يف ةّبحألا قيرفت ناك نإ هب لأ الو دفب ًابحزتال
 : ( لاو
 :ريرج و

 ورمع ىلع ٌمالَسال اَرْفَع نب ورمعو يبَسَي اينكتو احياؤخ تنكر

 ربخلاو ءهيف لومعملاو لماعلاو ءفوصوملاو ةفصلا نيب لخدت «ال» نأ ملعاو

 تررم :ةفصلا ف كلرقك هيلع تناك اع [ماوملا ريقتأل "عوز شخ ريخغلاو

 الب تئجو «لجر الب تررم :لومعملاو لماعلا يفو ءعاجش الو ميرك ال لجرب

 .سراف الو ٌعاجشال ديز :ريخلا يفو «ءيش

 «يركال ديز :تلق ول ,”(ال) ريركت الإ ربخلاو ةفصلا يف َنّمْحَي الو

 يتلا :ةيداغلاو .؟1؟ص اج هناويدو ١١ص ؟ج ينومثألاو 160"ص اج عمبلاو 35ص ؟ج ينيعلاو هلص هدهاوش

 زيتخي يذلا وه وأ ءدوقولا نيناوك نم عون وهو رونت عمج :رينانتلاو «ءالتمالا دنع ةدعملا سفنت :ؤشجتلاو «لاتقلل ودغت

 .ميوطب ءلم ىلع صرحو بْن لهأ مه افإو ءرفو ركو برح لهأ اوسيل مهنأب مُهوجه هيف

 .لصألا يف صقت )١(
 .تلخْذأ اذإو :«ق» يف (0

 .١5*ص هناويد :رظنا (؟)

 مجعم بحاص هركذي مو «ةلوادتملا وحنلا بتك يف هب دهشتسا نم ىلإ دتهأ لو ؛؛ص ١١ج يناغألا يف اضيأ هرظناو

 .ةيبرعلا دهاوش

 ,0/ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو .4ش0ص قدزرفلا ناويد يف اضيأ هتدجوو «5؟5ص هناويد :رظنا (5)

 روصتم ارفعو «مالعأ ارفعو ءنكسو «باوجو (نكس) ناسللاو 77ص دودمملاو روصقملاو ”١58ص ؛ج بضتقملا :رظناو

 .«ال» لوخد لبق ناك اك ءادتبالاب عوفرم «مالس» نأو «ال» ريركت مدع ىلع دهاش وهو .ءارفع هلصأو ةرورضلل

 .لصألا يف صقت (5)

 لا



 لجو لاه ا رعقلا ف 000 مالكلا يف نسحي ل فيرظال لجرب تررمو
5 37 0 13 

 :ةقوحس هوا «لولبت يرو
02 

 عجاف كتومو ٌعفنال كٌئايَح (كفرثفلا قلك اننم ورم تنأو

 يف ال :لوقتف اهفعضل ؛اهلع لطَب هيف تلمع امو «ال» نيب تْلصَف اذإو
 نإ هفرعاف «َلْوَغ "'اًبيف آال» :لجو زع هللا لاق «ةأرما كدنع الو ؛لجر رادلا

 .ىلاعت هللا ًءاش

 .نسحيو :«ر» يف )١(

 شيعي نبأو 2770ص ؟ج بضتقملا :اضيأ رظناو .همذرص ١ج باتكلا :رظنا .معألاو هيوبيس هبسن اذك ()

 يرضحلاو ,ءيركسعلا هبسنو ص ؟ج ةنازنخلاو ,1010ص بادألا رهزو ؛:هص فيرحتلاو فيحصتلاو 277ص ؟ج

 ء”7”ص اج ينوعثألاو 54ص اج رردلاو 48ص اج عمبلا :اضيأ رظناو «يثاقرلا ماه نب كاحضلا ىلإ يدادغبلاو

 .حيبق وهو :ملعألا لاق ءريركت ريغ نم «ال» دعبام عفر ىلع دهاش وهو

 .تافاصلا ةروس نم ءال ةيآلا (©)
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 : لاعفألا بارعإ باب

 بارعإلل "عراضملا لعفلا قاقختسا ةجو باتكلا لوأ يف اننركذ دقو

 "قيمز مسالا ناك كازا يأ لع منالا مقوم هعوقولف ماج ةقفز  اذأذ

 ديز ناكو «مئاق ًاديز نإ :ريدقتب موقي ًاديز نإ :كلوقك ءرج وأ بصن وأ عفر
 .متاق عضوم يف موقي لجرب تررمو «ابهاذ» عضوم يف بهذي

 ىنعم مسالا عقوم هعوقو 3 :مسالا عقوم هعوقول عفرلا هل بجو اعإو

 مسالا عفر امكف) .("ظفلب سيل ىنعم ممالاب ءادتبالا ناك "15) ظفلب سيل
 ؛مسالا عقوم هعوقول لعفلا عفر كلذك ءظفلي سيل ىنعم وه يذلا ءادتبالاب

 .(ظفلب سيل ىنعم هنألا

 ب / هد] و 3 1 و أ :يهو .ةبصانلا فورحلابف :عراضملا لعفلا يعن اك

 5 08 ب 5 و 3 1 ه5
 .«ةروسكملا ماللا» و « يدخل و «ءافلا» و .«واولا» و («وا» 0 «يك» وز «نذإ»
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 يف ناكام مدقتي الو ,ردصملا ةلزنمب ربخلاو مسالا نم هيلع تلخدام عم ةددشملا

7 

 .ةرصبتلا نم قبس اهف ا/ا/ 7١ ص :رظنا ١(

 .«(ق» يف ضقن (؟

 .ممالا عقوم هعوقوب لعفلا عفر كلذك ىنعملاب أدتبملا عفر اكف :«ر» يف (؟

) 

) 

 .«ر» يف صقن (؟50)

) 

 .«ر» و لصألا يف صقت (5)

5560 



 ةككاعت هير نأ ادعو ةيردع ا هير ار يوهتع اذا كيرأ هكلرقف هلددتاو

 .ًادْيَز كِبْرَض هر

 ا نأ زوجيوا 0 0 يبف : هن اَمأو

 06 ةثالث 1 1 اأو

 وفك نعال همعش كولن هادم ق ليغتنا لمفلا نع لفرع سيح
 ص

 3 ع

 .كمركأ دا فلز ايي ناوقتفا مقرروزأ انا لكلا

 :يبضلا !"'(ةنع) نب هللا دبع لاق

 تيوكت نقلا ةنكتلو دري 0 انتضوَرب ْعَنْرَي هال كا اجا ذاق
 م

 (ىغلتف) رخآلا ىلع دقعم اههذحأ نْيّئيش نيب ةطسوتم عقت نأ :يناثلاو
 نيكو ادنبلا نييافطتوت «هكفركي نذإ "ةيوو هقلزؤزي نذإ ثيز :كلؤقك

 .تيحلاف رخال نم انقدحأل نبآلو

(5 

 .«ر» يف صقن )١(

 .«ق» يف صقن (5)

 .تيبلا يف ةياور يهو ءددرأ :«ق» و «ر» يف (9)

 .هاللاص ؟ج ةنازخلاو 35ص الج شيعي نباو .١٠ص ؟ج بضتقملا :رظناو 4١8« ١ص ١ج هيوبيس دهاوش نم وهو

 نع ضبقتا :ىنعملاو .لشم اذه» :قوزرملا لاق (برك) ناسللاو ,؟؟8ص تايعصألاو 88ص قوزرملل ةسامجلا حرشو

 لاسرإ لعج .ةعتّرلا مخو ةقفصلا َرباخ عندع لعفت مل نإف انتضور كماوس يْعَرو ءانتمرح يف لوخدلاو ءانل ضرعتلا

 فنكا :دارأ :يبارعألا نبا لاقو ءضْؤَر الو ٌهَّن رامح الو .مهتًءاسمل ضرعتلاو هي كّكحتلا نع ةيانك مهامح يف راجلا

 ءءامو بشع :ةضورلا :ليقو .هتبن رثكي ءاملا هيلإ عتتجي عضوملا :ةضورلا :ليقو :ةرضخلا تاذ ضرألا :ةضورلاو «كناسل

 .هتكرح دييقت نع ةيانك براقلا ينادُلا :بوركملاو (ضور) ناسللا :رظنا ءاهبنج ىلإ وأ اهعم ءامب الإ ةضور نوكت الو
 .«ر» يف صقن (4)

 .كمركي نذإ ًاديز نِإو :«ق» و «ر» يف (5)

5651١ 



 لاعألا انف روجيف هكطملا هاف وأ فطظعلا او. اًييلع لخيع ذأ قلاثلاو

 ىلع) ةلجلا فطع ىلع فنأتسي واولا دعبام نألف :لامعجإلا اَمأ ءءاغلإلاو

 "هب "فّطْعُي مالك دْمَب الإ نوكيال واولا دعبام نلف :ًءاغلإلا اَمأو ('"ةلمجلا
 .«كَقلَخ ""َنوُئَبلَيَأل ًاذإو» :نآرقلا يفو هيلع هسا ساه

 ًاذإف» :لجو رع لاقو :(”اوُنَبْلَيأل ًاذإو» :هللا دُبَع فَحْصَم يفو

 .«اريقت سانلا '"'ةوكؤيأل

 ءدحاو اهلك ""(اهيف) ىتغملاف :اًمّيَكلو ءالّيكلو ."””(يكو) الْبَكو 0 اّمأو

 هللا لاق ءينّمركت كلو ءينمركت َْك كتئج :لوقت ««يَك» لعفلل بصانلاو

 .«ةّلوُد 6 يك » :لجو زع

 . «ق» يف صقن ()

 .هفطعي «ق» يف (0)

 .واولاب يأ (0)

 ركب يبأ ةياور يف صاعو ورمع يبأو عفانو ريثك نبا ةءارق «كفلخ» و ءارسإلا ةروس نم 76 ةيآلا (9

 .شمألاو نسحلا مهقفاوو بوقعيو يئاسكلاو ةزمحو رماع نبا ةءارق اضيأ يهو مصاع نع صفح ةءارق «كفالخ» و

 .؟((ص رثشبلا ءالضف فاحتإو ”ض ةج طيحنا رحبلاو ؟86  ؟8”ص ةعبسلا :رظنا

 الإ كَقْلَخ اَوُتَبْلَيآل او :فحاصملا ضعب يف فرحلا اذه نأ انغلبو» ::١3١ص اج هيوبيس باتك يف (5)

 «بعك نب يَبَأ ىلإ 7”ص هذاوش يف هيولاخ نبا اهبسنو «اَوُنبْلَيآأل ْنَذإ ود :لاقف اهأرق برعلا ضعب نأ انْمَبو ءاليلق

 لوق ىلع اهب بصنف «نذإ» لمعأ «نوُثلا فْذَحب ااَُنَبليآل اذإو) ّيَبَأ أرقو» ::ص هج طيحلا رحبلا يف نايح وُبَأ لاقو
 :تلق نإف..,» :ل)٠0ص اج فاشكلا يف يرشخمزلا لاقو «نونلا ةفوذحم هللا دبع فحصم يف يه اذكو ...روهجلا

 ريخ يف لعفلاو ««داك» ربخ هعوقول عوفرم وهو لعفلا ىلع لعفلا ايف فطْع دقف :ٌةَعئاشلا اَمُأ :تلق ؟نيتءارقلا هجوام
 اوُداَك نإو» :هلوق ةلمج ىلع فطع وُنبْلَيأل اذإ» يه يتلا اسُأرب ةلجلا اهيفف :يِبَأ ةءارق امأو ءمسالا عقوم ّعقاو «داك»

 .ءاسنلا ةروس نم 5* ةيآلا (3)

 .لصألا نم طقاس نيترصاحلا نيبام (9)

 شحلا ةروس نم ا/ ةيآلا (8)

 -ل/اة3” 



 3 ع

 لبقتسملا لعفلا نيصنيف :ماللاو ٠ 6-2-5 ءانخشلاو قاولا (و ا) اّماو

 يمد يطع وا كتمت نوقف لاننا سمو 0 نا نانخاف

 :مجغألا دايز لاقو
 اك 2 اهيوعُك تر موق ا 0 اذ تل

 .عقتست 5 لإ

 .«ر»ا يف صقن )١(

 وأ هنلتقأل :كلوق لثم يف نوكتف «الإ» ىنعم يتلا يأ اًمأو ءاذه لشم يف حيحصلا وهو أ ىلإ:ءر» يف ()
 هيوبيس عبتم انه َيِرَمْيّصلاَو 37 - 77ص بيبللا ينغم :رظنا «نْييتألا مجعألا دايزو سيقلا كرما يني لكم قو.:لثني

 ريغ ىلع ءافلا دعب بصتتاام ىنعم ناك ا؟ :ثأ آلإ ىلع يفأ» دعب بصتتاام ىنعم ّنأ معاو» ؟50"ص اج باتكلا يفف

 الإ كّنبرضألو ٠ «ينيضقت نأ الإ كّنَمَرْلأل ىعلاف «ينقبست وأ كّنَبرضألو ٠ «يقح ينّيضقت وأ كنمزلال :لوقت ؛ليثقلا ىنعم

 .«بصنلا ىنعم اذه .ينقبست 0

 .هتص تاماللاو 117ص لملاو ؟8ص ؟ج بضتقملا :رظناو :4530ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو ()

 0ص اج ةنارنخلاو 35 35ص الج شيعي نبأو ,5١1ص ؟ج يرجشلا نبا قنا ,775”ص ١ج صئاصخلاو

 .ةكص هناويدو ؛؟8١5ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو :.١4؟ص ١ج ينومثألاو

 16ص اج يدضعلا حاضيإلاو ء3”كص ”ج بضتقملا :رظناو ::5868ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو (5)

 ءل؛ص هدهاوش حرشو ,16ص ينغلاو ,575"ص ١ج برقملاو ١١ص هج شيعي نباو 5؟؟ص ج يرجشلا نبا يلامأو

 يطويسلا لاق (زمغ) ناسللاو ::!؟ص ١٠ج ينومشألاو ,750ص ؟ج حيرضتلاو 88ص ؛ج ينيعلاو ص نيودشلاو

 قلع هب اوديقتناو»:نتانلا هنلع هعبتف ابوصتم ةْؤوَر اذكو»:: .:حاضيإلا تايبأ حراش لاق..» :ينغلا دهاوش حرش يف

 تايبأ اهيفو ءيفاوقلا ةعوفرم مجعألا دايزل ةديصق يفءتيبلا اذه عقو دقو :لاق واول! دعب «نأ» راضإب بصنلا

 :لاق نييرصبلا عيمجو ىأب «مقتست» بصنب تيبلا اذه هيوبيس ركذ اذكه :يرب نبا لاق» زم ناسللا يفو «ةرورجم»

 دشني نم برعلا نم عمس هنأ اذه يف هيوبيسل ةجحلاو مخ ال لواجالك الو «عفرلاب «ميقتست» هرعش يف وهو

 ٌدَمْشا اذإ ىقملاو ءلْفَم اذهو» :ناسللا يف لاق“ .حمرلا :ةانقلاو ءَتْنّيل :تزمغو» ةَجْح هداغنإ ناكف .بصنلاب تيبلا اذه

 :ةمقتسي ىأ ةنيبلت تر عوق نا ّيَلَع

 .اهقتست نأ ىلإ يأ : :هر» يف (5)
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 نيب عملا هب 3 اَذِإ ارامل أ ب | لعفلا 3 ع واوا ناو

 0 ضرَعلاو «يفنلاو «ينتلاو «ماهفتسالاو «ىبنلاو مالا باوج ف ُ عيشلا

 عقجيل يأ «كَروزأ نأو ةرايز كنم ْنَكَيل أ «كَروُرَأو يِنْرُز :رثألا يف لوقت
 :ناذه

 مب 5

 :"ارعاشلا لاق
 ا اك ارح ىدنأ ّنِإ َوُمْدَأَو يعذا َتْلْق
 الأ يأ هنيللا برش نأو يأ نللا رخو كسلا نفاع /:يبنلا يف لوقتو

 4 ىشلا اومتكَتَو لطابْلاب'"قحلا اوبل آلَو» :لجو زع هللا لاق ءاهنيب عمجت

 ا الاقو

 ٌمِظَع تلعُف اَذِإ كِلع ٌراَع ةيلثم َنئأَفَو قلخ خعةلتأل

 ىلإ اضيأ تيبلا بسنو ««ةكيطحلل ىورُيو» :اضيأ يرمتشلا لاقو يرقنشلاو هيوبيس دنع ىشعألا وه ()

 يأ ديب «ىثعألا ناويد يف سيلو» ,ةيبرعلا دهاوش مجعم بحاص لاق هِيرمَّنلا نابْيَش نب راكد ىلإو مكج نب ةعيبر

 ١ج هيوبيس دهاوش نم وهو .عوبطلا هناويد يف سيلو «قدزرفلا ىلإ يلاقلا هبسنو ,0ص ناويدلا تادايز يف هتدجو

 ءاص يرجشلا نبا تاراتخمو :0500ص فاصنإلاو :.5؟ص ج يلاقلا يلامأو :5:؛ص بلعث سلاجم :رظناو 41ص

 ج شيعي نبا :اضيأ رظناو ءبصنلا ىلع اهيف دهاش الو .غْدأو :يرابنالا نباو يرجشلا نباو يلاقلاو بلعث ةياورو

 «1ةص ج ينومثألاو ,55؟ص ؛ج ينيعلاو 580 ص ينغملا دهاوش حرشو :١51ص روذشلاو 97ص ينغملاو 50 :06ص

 .4:0ص ةيبرعلا دهاوش مجْعُم :اضيأ رظلاو .اتوص ْدَعْبَأ :ىدْنأو (ىدن) سورعلا جاتو ءحاحصلاو :ناسللاو
 .ةرقبلا ةروس نم ؛؟ ةيآلا )١(

 يف عوبطلا لطخألا ناويد تادايز يف هتدجوو .دادغب يف عوبطملا هناويد ف سيلو ءهيوبيس هبسن اذك )١(

 بسنو ءينانكلا لكوتملا ىلإ يدمألا هبنو ؛1؟١ص يلْؤُدلا دوسألا يبأ ناويد تادايز يف وهو « ماه١6 ةنس توريب

 .قريرلا قياس لاو قاس او كح نب حانرطلا لإ فتذك
 ء”لاءص ١ج يدضعلا حاضيإلاو ١ةص لماو 56ص ؟ج بضتقملا :رظناو .؛ 56ص ١ج هيوبيس دماوش وماوفو

 :514ص هدهأوش حرشو ١51ص ينغملاو 11ص ؟ج ةنازخلاو :.؟؛ص الج شيعي نباو .575"ص فلتخلاو فلتؤملاو

 ؟ج ديرفلا دقعلاو ::؟ةص ؟ج ينومثألاو 75ص "ج حيرصتلاو 555؟ص ؛ج ىنيعلاو ,507؟ .5؟8ص روذشلاو

 .500ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو :١17ص
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 نَأو ماركإ كنم نوكيأ :يأ .؟كَمركأو ينمركتأ :""كلوقك ماهفتسالاو ًٍء 3 #
 :ةفيطخلا لاق قادها عقعأ يأ ؟كقركأ

 ”ابللاو ةدويتلا دينو قيي نوكتو كراحج كأ مأ
 :هريدقت ءدحاو اهيف مكحلاو «ريرقتلا هأنعم ناك نإو 0 ظفل 0 ل

 هللا لاق ةدقركت نأ 3و أر ههركتو اميثأي انو كيل هكلوتك "ا ىقلاو
 مع م تاباب بدك" الو رت اني ايو :

 6ع

 .نوكن نأو يأ "بص نَم ةءارق

 لاق مدرج نأو يأ ,كنع زجعيو ءيش ينُعسي ال :كلوقك يفنلاو

 ««َنيِرِباّصلا َملعَيَو ْمكْنم اودَهاَج "'نيِذْلا هللا ملْعَي اّمَلَوِ :لجو زع هللا
 :ةَّمَحلا نبأ َدْيَِرُذ لاقو

 ...كلوقف «ق» يفو...كلوقكف ماهفتمالا امأو : «ر» نم )١(

 ,ىو5؟ص اج يرشخغعزلل فاشكلاو 7ص ؟ج بضتقملا :رظناو :455ص ١ج هيوبيس دهاوش نم وهو (؟)
 :١٠ص اج رردلاو .,3؟ص ؟ج عمبلاو :683 2ص ؛ج ييعلاو ١31؟ص روذشلاو ؛؟١5ص هدهاوش حرشو ؟اةص ينغملاو

 .5:ص هناويدو ١5ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 55١ ص ؟ج ينومشألاو
 .كلوقكف يتلا امأو :«ق» يفو ؛كلوقف ينقلا امأو :«ر» يف ()

 .«ر» يف صقن (9)

 .ماعنألا ةروس نم 0 ةيآلا (5)

 عفرب رماع نبا أرقو .شمحألا مُبقفاوو «نوكن» و «بذكت» بصنب بوقعيو معاع نع صفحو ةزمح أرق (5)

 .١٠؟ص رييتلاو ؟ه5ص ةعبسلا :رظنا ءاهيف عفرلاب نوقابلا أرقو ءاهيف بصنلا هنع لقنو .«نوكت» بصنو «بذكت»
 1٠١7.  ١١٠ص ؛ج طيحملا رحبلاو :؟:1ص فاحتإلاو ,507/ص ؟ج رشنلاو ,505 - ١١50ص يناعملا زاربإو

 .525ض ؟ج جاجزلل هبارعإو نآرقلا يناعم :اضيأ رظناو
 .نارمع لآ ةروس نم ١85 ةيآلا (9



 "”ّرِجأو كاذب زخفأ ْهَلَف اباد ةتانل يح هللا شيب تلتف
 ئأ ايش لكأتو "؟(انددع) لزنت آلآ ؟كلوقك مايفتسالا ةلزاغ "!ضرعلاو

 .ائيش لكأت نأو

 لبق ام ىلع فطعلا ابعيمج يف زوجيو «نيئيشلا نيب عملا ىنعب هلك اذهف
 .عمجلا درت مل اذإ واولا

 اك ا دمج ولااوق قاقأ نام ان سلا سلا يك اقل الاو

 نانلا يبس لوألا نأ ءاهانج انإو لا هاهم نيلو ةةقلا هذه ناوح

 يامال لوو :ءاركإلل يب ةرايرلا# :«كمركيف ادور رز هكلوقك

 هللا "ىَلَع اوُرَتفَت آلإا» :لجو زع هللا لاق ءبْرْصلل بس نايتإلاف ءكَبِرْصأف
 ظ :قدزرفلا لاقو «4باّذَعب مُكَتِحْسَيف ًابذك
 0( 2 ا 3 ٠ 1 اا و ل ف م

 :؟ثيدح فيكف نايتإ كنم نؤكي ام ئأ ءيِكَدحَتَف نيتأت ام :لوقتو
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 نأ وهو ٌنخأ ةجو هيفو ««اوَتوُمَيَف . ىَصقُي ال» :لجو زرع هللا لاق

 تايعمصألا يف تيبلاو 75ص اج يرجشلا نبا يلامأ رظناو ,؛5هص اج هيوبيس دهاوش نم وهو )١(
 رظناو ءابيف دهاش ال تاياورب 76١١ص ؟ج ةنازخلاو ١5 .15ص يرجشلا نبا ةسامحو ء1؟ص ١٠ج يناغألاو كل١ص

 .تادل :ابعمج برتلا :ةدللاو .*05ص ةيبرعلا دهاوش مجعم :أضيأ

 .ماهفتسالا ةلزنبف ضرعلا امأو :«ق»و «ر» يف (9)

 .«ر» يف صقن (5)

 .هط ةروس نم 7١ ةيآلا (4)

 ةيبرعلا دهاو مجعمو ١ص ؟”ج رردلاو ١ص ١ج عمبلا :رظناو .١47ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو (5)

 .866ه6ص هناويدو :؛555ص

 :ةاهل عمج ابللاو .هدعو فرش يف يأ هموق نم ةصلغ يفل هناو ...موقلحلا سأر :ةصصلغلا :هيفو (مصلغ) ناللا يف وهو

 . .قلحلا ىصقأ يهو

 .رطاف ةروس نم ا/؟ ةيآلا (3)
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 .ثيدح رْيَغ نم نايتإ كنم نوكي '"(دق) يأ ًثَدَحُم ينيتأت ام :هانعم نوكي
 ع 3 1

 "ايوبيس دشنأو (”كروزأ نأف أئأ) .؟كروزأف كّتيب نأ :لوقتو
 مدقلا للطلاو جاَنْرَف ىلع ٌمهُسرلا كّربختف لأست مأ .

 "تنك ينّتْيَل اَي» :لجو زع هللا لاق ؛ةّمركنف اندنع ًاديز تيل :لوقتو
 صم ا سأ سا سهم

 .«ًايطع ازوف زوفأف مُهَعَم

 :تّلّصلا يبأ نب ُهَيمُأ لاق ءهّيرغأف َءام الأ :لوقت

 ا9َناَرْجُم سأر نم اًنتياغ َدْمُب ام اَنَربْخيَفانمانت ل ةبأ

 ىلع ىتنْعملا مص اذإ واولا يف زاج اك ءابلبق ام ىلع ءافلاب فطعلا زوجيو

 ظ .فطعلا
 هّبصنو «رعشلا رارطضا يف بجاولا يف بصنلا زوي دقو : ا"ثهيوبيس لاق

 ثأ» لمجت كنآل كلذو ؛بجاولا ريغ يف بصتنا ٌثيح نم رارطضالا يف ,[ب / 01]

 ا"دعاشلا لوق ًارارطضا رعّشلا يف بصن اّنِمَف «ةلماعلا

 .(ر» يف صقت )000(

 .لئاقلا ةلوهجما هتايبأ نم وهو ؟55ص ١ج باتكلا :رظنا ()

 ليقو ءعضوم :جاشرف :اضيأ هيفو «ديبع يلأ نع ناسللا يف اذك لبإلا تاّمس نم ةمس جاترفو (جترف) ناسللا يف تيبلاو

 .؟ه6ص اج نادلبلا مجعم يف جاترف رظناو ءّيَط دالب يف عضوم

 .ءانلا ةروس نم 7 ةيألا ©

 لصأ ةياغلا ,*05ص هناويدو .٠438ص ؛ج ىقيعلاو ,505ص :رظناو ::5 ١ص ا١ج هيوبيس دهاوش نم وهو ()

 مملا مضب ىرجملاو .لويخلا انئارجإ أدبمو لوأ :انارجم سأرو قباستلل ةفام لعج يذلا دمألا :ليخلا قابس يف ةياغلا

 .١58ص ةيرعلا دهاوغ مجعم :رظناو ءالثم ىرجملاو ةياغلا برض دقو .ءارجإلا ىنعب يهم ردصم :ميجلا نوكسو

 .155"ص اج هيوبيس باتك :رظنا (5)

 انبح نب ةريغملا وه ()

 يرشخبزلل فاشكلاو 9١/ص اج بستحلا :؛ص ؟ج بضتقملا :رظناو .448 ::555ص ١ج هيوبيس دهاوش نم تيبلاو

 دهاوش حرشو :١55ص ينغملاو 3ت٠٠«ص ١ج ةنازخلاو ,555ص اج برقملاو ههص الج شيعي نباو :؛5888ص اج

 ؟جو ١5ص اج رردلاو ءال* .١15037ص ؟جو ,/7/ص ا١ج عمبلاو ,١55ص ؛ج ينيعلاو ,355ص روذشلاو .155١ص
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 .م6١ ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو "اله ص رئارضلاو 27 7ص ؟ج ينومشالاو 3ع ٠١ فص

 35 تر



 انمرخاك انهللاب ةوجخلأو مقبل لزم اهقرتانجمت
 ٠ :ىّتْعَأْلا لاقو

 "اَبَقْعَيَف ةلإلا ينيزجَيَس ٌنكلو كان همت يورك آل دقو

 .بجاولا يف بصنلا ينعي «فيعض مالكلا يف وهو :''لاق
 انأف ْيَأ «كّروزأف يفرز :كلوقك ءءادتبالا:ريدقت ىلع ءافلا دعب مفرلا ٌروُجيو

 :"”رعاشلا لاق :كئوزأ

 َقَلْمَم ءاديب مويلا كنربخت لهو قطنيف َءاَوَقلا عبرلا لأست مأ

 هنآك ءلاح لك ىلع قطني هلعج هنكلو ءقطنلل ابببس لاؤسلا لعجي م

 ش :”ةيبانلا لاق كطتي وبف لاق

 هناويدو 2772 ص ةييرعلا دهاوش مجعمو ؛١؟ص رئارضلا :رظناو ؛55"ص ١ج هيوبيس دهاوش نم وهو )١(

008 

 .577”ص اج هيوبيس باتك :رظنا )١(

 ١156. ص ةهناويد :رظنأ ءرمعم نب ليمج وه (0)

 ينيعلاو ١230ص ؟ج ةنازخلاو ؟68ص اج شيعي نباو ؛؟١ص لج لا :رظناو ::55ص اج هيوبيس دهاوش نم تيبلاو

 6١03ص ؟ج عمبلاو 0١ص ج حيرصتلاو 2177ص هدهاوش حررشو «8586ص ينغملاو ””٠«ص روذشلاو «607”ص ة؛ج

 «ةالفلا :ءاديبلاو «رفقلا :ءاوقلاو ؟45هص ةيبرعلا دهاوش مجعمو (قلمس) ناسللاو ١22177صو ص ؟ج رردلاو ١

 :ليقو «ةيوتسملا ضرألا :قلمسلاو ءاهب َّلُحَي نم ديبت اهنأل «كلذب تيمس ءاهيف ءيش ال ةزافم ليقو «ةيوتسملا ةزافللاو

 .هيف تابن ال يذلا رفقلا

 يف تايبأ ةثالث نم ناقفلم ناتيبلاو «(خيرات نودب توريب عبط نيواود ةسمخ ةعومج) ١7ص هناويد :رظنا (؛)

 ' :يه ناويدلا

 لباوو رطق يمموسلا نم ثيغب ما جو ىرصب نيب اربق ثيغلا ىقس

 لطاه مكهد هاسبتنم ىلع ريثعو كسمو ناسحمير لاز الو

 لئاق لاق ام ريخ نم هسعبتأس ارونمو افوعمو اناذوح تبنيو

 نم الدب ىَنْبَت :ىورو «(ىَنْبُتِ) نادلبلا مجعمو ؛."١ص ؟١ج بضتقملا :رظناو :55ص ١ج هيوبيس دهاوش نم امهو

 هنأل ؛يعسولا ,صخو ءرطملا رزغأ :لباولاو دوجلاو قشمد برق ةيرق :مماجو ءماشلاب اهادحإ :نيعضوم ىرصبو ءىرصب

 مجعم رظناو .ةيلع يأس يأ هعبتأس «ةحئارلا ابيط ناتبن فوقلاو :ناذوحلاو هظيقلا بقع هئيجن مهدنع رطلا فرطأ

 .5886ص ةيبرعلا دهاوش
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 لِباَوَو د دوج يمسولا نم مباجو ىرصُب نيب ربق لاز الو

 لك لافت ريغ يفلاد ارو افوفو اناذؤنح كبليف
 نأ لق كال نع وار لن يدلل ورب لش لرجال سيول اق
 اهي 6 ناقل ايس لوألا لكك

 :لوقم 006 راضإب ل" (اادعيإل لعفلا بنتو هنأ ىإ اهانعف :قتح امو
 يصْقَتْسُن باب ابل ُِرْفَن نحنو «سمشلا َبَرْغَت ىّتحو «سنشلا َعْلْطَت ىتح ْتْرِ
 هللا ءاغ نإ اهحرش هبف

  :نيترض ىلع نوكتف :مآلل كاس
 يَك» ىنعك اهانعم (”نوكيف ًابجوم مالكلا لَو نوكي نأ :اهذحأ

 اَنُحَنَف اّنِإ» :لجو زع هللا لاق ."(ينمركت يل يأ) ينَمرْكَنل كتئج :كلوقك
 ك4 نأ < تاع امو ا 3ث خه اهلا كن طب ةانيع ادق"

 لا كلل

 كلذو ءدوحملا مال ىّبَتُف يْفَن فرح مالكلا لوأ يف نوكي نأ :يناشلاو
 اَمَو» :لجو زع هللا لاق .اديز برأ تنك امو «يئيِهّتل كتئج ام :كلوق
 فرعاف ««نأ» راضاي اعيمج "نيّبْجولا يف بصنتو ٠ ,«مكتاعإ َعيضيل "هللا َناَك
 ا زع هللا ءاش نإ كلذ

 .ي» يف ةدايز )١(

 .«ق» يف صقن (؟-5)

 .«ر» يف صقن (9

 .حتفلا ةروس نم ” « 2 ناتيآلا (9

 .«ق» يف ىف ةدايز (05)

 .ةرقبلا ةروس نم ١45 ةيآلا (3)

 امهالكف رج افرح  دوحجلا مالو «ي مال ينعي  امه» :11 56ص ١ج ركفلا جئاتن يف يليهسلا :لاق (0

 ايفنم لعفلا كلذ» ناك نإف ءاهدعب امل ةلع نوكي لعف الإ اهلبق عقي الف ةلعلا مال يه ي مال نأ الإ ,نأ راضإي بصني

 .«يرتيملا هيلإ بهذ اك ي مال نوكت نأ نع اهجرخُي م
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 لغفلا مج ُباَب
 قالو هارب رهقلا وجل وعام هك سلاش

 .مَل» ابعيمج يف لصألاو هامل و
 باوجو ءاهدلا نه ابظنل لع نآك امو يتلا ف هالو و ملا مألو

 ابلو ءةازاجملا تاودأو «يفنلاو ءيّنملاو ءضرعلاو «ماهفتئسالاو «يبنلاو رمألا
 .ىلاعت هللا ءاش ْنِإ بابلا اذه دعب ءيجي باب

 :مَلف ءهناّمزجيو «َيِضْلا ىنْعَم ىلإ عراضملا لعفلا نالَقنَيف :هّمَل» و مَ اَمأَف

 لوقتف دير َماَق :لئاقلا لوقك لَعَف ْدَق 0 يفن هاّمل» و ءلَعَف :كلوقل يفت
 .اديز) مقي ال :تنأ لوقتف ءديز ماق ' ""(دق) :كلّذكو دير ْمَقي ل :هل ًايفان

 0 "(رمأ) و بئاغلا رمأ يف نوكتو «لعفلا ٌمزجتف :رْمألا مال اَمأو

 (”اوُحَرْفَيلد و) ”4اوُحَرْفَتْلَف كلذبق> :قرُق دقو ءمقَتلو ءثيز ْمُقَيِل :كلوقك

 ."'ءاتلاو '"ءايلاب نيهجولا ىلع

 «يبلا شح وباع «نيريس نباو زمرُه نب ءاَجَر وُبَأو ءنَمَحْلاو « «سّنأو «يتأو ٠ «نافع نب ناثع ةءارق يهو )١(

 نع تيِوُرو ؛ ءيراصنألا لضفلا نب سابعلاو «دئاف نب ورمتو شعألاو فاَسَي نب لالهلاو يدا ةداتقو ءيماتسلاو

 فاحتإو ,1808ص ؟ج رشنلاو ,375١"ص هج طيجخلا رحبلاو ٠5"ص ج بستحملاو 78ص ةعبسلا :رظنا . ع ينلا

 .١٠5ص رغبلا ءالضف
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 :تباث نب ناسح لاق ''(5) رعشلا يف ماللا هذه فذح زوجيو
 ةلا#ا صر

 ماا ير لعاب ا4إ نس لك كقح هسة ورز

 تنل ةارأ

 .ىرْجَم يرجي ءاعدلاو ءأديز ْمتْشَت ال :كلوقك لعفلا مزجت يبنلا يف «ال»و

 :كلوقكأ ىنعملا فلتخا نإو دحاو ظفللا نأل ؛لعفلا مزج يف يبنلاو رمألا

 د .ًارْمَع هللا ْدَعْبُي الو ءديز دي هللا عطقيل

 كلوقك ءابل اببس اهلبق ام ناك اذإ ةموزجم نوكت اهانركذ يتلا ةبوجألاو
 :ءايفتسالاو © كينرخي ادي نت ال ؟يردلاو «ككركت ارتعهيكي ا هرمألا قف
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 بصت لزنت الأ :ضرعلاو هكْرَزَأ يمركُت نإ :ةازاجملاو «”(كْرٌرأ) كتيب َنْيأ
 :كذصفأ ًاداوخ تنأ ام :ئقنلاو :ككركت اقدتع قتيل :ينمتلاو ءأريخ

 اذان قس بق القاه نأل .اموزم ةبوجألا هه نوكت 02

 ءكئركي همركت نإ (اديز ٌمركأ !كئركُي) ًاديز مركأ ”ريدقتف «ةازاجملل يقلا

 .«ر» يف صقن )١(

 «ناسح ناويد يف سيل تيبلاو .دربملا ةياور اضيأ يهو هيوبيس ةياور يهو «ءيش نم :«ق» و «ر» يف (

 وهو 20ص ناويدلا تادايز يف وهو ىثعألا ىلإ بسنو «هناويد يف سيلو هِوللَم يبنلا ع بلاط يبأ ىلا اضْيَأ بسنو

 /760ص ١ج يرجشلا نبا يلامأو :؛؛ص تاماللاو ,150ص ؟ج بضتقلا :رظناو ؛:4ص اج هيوبيس دهاوش نم

 الاص ١ج برقملاو ,1؟صاجو 39 0 ,”هص الج شيعي نبأو 2572١ 2575ص ةيبرعلا قارتسأو ه١ ص فاصنإلاو

 «:! 8ص ؛ج ينيعلاو ١5ص هدهاوش حرشو 204١ 2554ص ينغملاو ؟١١ص روذشلاو 377 77ص ؟ج ةنازخلاو

 .لابولا ىنعمب وهو ةبقاعلا ءوس :لابتلاو 6ص رئارضلاو .«ص ؟ج ينومتألاو ")ص ؟ج رردلاو ه6 ص ؟ج عمبلاو

 .كمركي :«ق» و «ر» يف (9)

 .«ق» يف صقن (8)

 ' .هريدقتف :لصألا يف (0)

 .لصألا يف صقن (0)

 أل



 يترمت نإ كني نأ هكتلذكو هةكنوقت ةيشن "كاني مشت ال :كلذكو

 ”كشركت اندنع نكت نإ اندنع كيلو ارك صن لزنت نإ لزنَت الأو «َكْرْزأ

 ةازاجملا نعم نضتي مالكلا ناك اَمَلَف ءكدِصقأ اداوج نكت نإ ًاداوج َتْنأ امو

 نإ كلف اذإ كنا 5 ببلوألا "يوني ناقل أل :ةيوخألا هذه عوج

 نم يل بَل :لجو زع هللا لاق '"(و) ناّيإلاب بج ٌماَرْكإلاف ءكْرْكأ تأت
 نمو «باوجلا ىلعف !'مّرَج ْنَمَف ؛«بوُقْعَي لآ نِم َترَيَو يّئرَي اّيلَو "كّنَدَل
 نتمت ًالَوإ» :لجو زع هلوقو ءًاشراَو اّيِلَو :ليق هّنأك ةفصلا ىلعف "عفر
 يل ا" هفرلاب يرق 0 2-2

 ىلع مزجلاو ؛ نيام (ةونمل الو) :لاق هنأك لاحلا قعم ىلع عفرلاف

 .لجو زع هللا ءاش نإ كلذ فرعاف ءراثكتسا تملا َدأل ؛لدبلا

 .َكْسِرْكُي هْمرْكَُت نإ كنإف :«ق» يف ()

 .لوألا هبجوي يناثلا نأل :«رد يف (0

 .«ر» يف صقن (5)
 .ميرم ةروس نم ١ ةيآلاو ه ةيآلا (8)

 ىسيع نباو يديزيلاو «ةحلطو «شعألاو ءيرهزلاو ءيذوبنشلا اهقفاوو ءيئاسكلاو ورع وبأ اهو (ه)

 1 .ةداتقو «نصيحم نباو «يناهبصألا

 رشنلاو 268ص ريسيتلاو :40"“ص ةعبسلا :رظناءروهملاو :ةزمحو ءرماع نباو «مصاعو «عفانو ريثك نبأ مهو ()

 .١59ص يناعملا زاربإو ء75٠؟ص اج طيحملا رحبلاو 55ص رثبلا ءالضف فاحتإو ./١١؟ص ؟ج

 .رثدملا ةروس نم 1 ةيآلا (

 .روبجلا ةءارق عفرلاو (0)
 فاحتإو ,5975ص هج طيحلا رحبلاو 56ص هيولاخ نبا ذاوش :رظنا «ةلبع يبأ نباو «نسحلا ةءارق مزجلاو (1)

 .07 7ص ىشبلا ءالضف

 شكتلست ْنْنَع ال :ليق هنأك :«ق» يفو «رم يف صقن )0١(
 دقو»عفترا «نإ» تفذُح اماف شكتست نإ :لصألا ّنأ ىلع «ثِإ» فذح ىلع وأ ..» :هص فاحتإلا يف )1١(

 :57"ص هج طيحلا رحبلا يفو ؛شكتست نإ ننمت الو» :هللا دبع فرح يفو :1؛ص هيولاخ نبا ذاوش يفف كلذه“جرق

 ش .«..نإد راهظإي «رثكتست نإ «:دوعسم نبأ أرقو

 تس



 ةازاجما ُباَب
 6 مه .. 0000 2 6 530000 ملل 0
 «لاَممبَم» و ىأام» و 2«نم» وق .ةفيفخلا ةروسكملا «نإ» ةازاجملا تاودا

 نإ 2 3 م - 3 2 95 2 2

 .«امذأ» و ىياّماذإ» و «اّمْثَيَح» و «ىتم»و «نيا» و «ىنأ» 0 «ياد و

 ينْمرْكَت نإ :كلوقك اعينج اهنم دبالو «باوجلاو طرشلا مزجت اهلك هذبف
 هئركت كتأي مبّيأو ءْمُهأ مقت اهمو «لعفأ لعفت امو ءفتآ ينتأي ْنَمو ءككمركأ

 فاضت قورظ اينآل هءامز نيغي اذإو ذإو «كيح عز احياالو .ةيزعأ طوخت قعر

 باب ىلإ اهلقنتو «ةفاضإلا كح نم اهعنل ؛اهل ةمزالم ءام» تلعجف لَمحْلا ىلإ

 ةركأ نكت اًميح «كلوفك :اهثإلا ابتاب ةازاجلاو ءاههضوت ةفاضإلا نأل ةءازجلا

 :سادرَم نب سابعلا لاق َكْمرْكأ ينْمرْكَت اَم اَذإو َهَأ مت ام ذإو

 ااا املا ذإ كلغ انه هل لين لوكزلا لع كتل انعدإ

 :"!قدزرفلا لاقو
 ٍبرْضَيفْيّسلا ل لْسَي اَماَدِإَناَكَو ملاَظ نبا هيلإ ىلْيَلَوبأ ماقف

 .ءازجلا فورح :«ر» يف )١(

 352؟ص لماو 76ص لماكلاو «80ص ؟ج بضتقملا :رظناو :55"ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو (؟)

 ,ةدص ؟ج فئألا ضورلاو :155ص ؟ج ةنازخلاو «©6ص الجو ,4/ص ؛ج شيعي نباو ١5ص اج صئاصخلاو

 ىلع بوصنم :اقحو ايهم اردصم نوكي نأ زوجيو ءفاضملا فذحف سلج ا لهأ ديري :ليق :سلجماو ءنكس :نأبطا
 .للَم ينلا بطاخي نينح ةوزغ يف كلذ سابعلا لاق دقو «قوذحم ردصمل تعن وه وأ .هب دّكؤْلا ردصملا

 يف ,هيف هّثدجو ينكلو «هناويد يف سيلو 55ص ةيبرعلا دهاوش مجعم بحاص لاقو 25ص هناويد :رظنا (؟)

 .قباسلا عضوملا

 .1868ص ؟ج ةنازخلا :رظناو ,2356؟ص هج شيعي نبا دهاوش نم وهو

 تاق ك



 بْمَك لاق ام ْدِّيَجلاو :"هيوبيس لاق ءاهلاعتسا لقي ام ْذِإَو هاَماَذِإب '"ةازاجماو
 :”!(ريهز نبا)

 انوهدح انطقات ىنكلا نزذف يي ل ل اب

 كلا انهو شك ىو كمان مخل قنا عب

 :نيهجو ىلع نوكي طرشلا باوج نأ مغاو
 .ءاغلا يقي تحلو افلا ءاهرحأ

 نِإو «كتآ ينتأت نإ :كلوقك ابرعم ناك نإ مزج ًءافلا هلوأ يف نكت مل اَن

 كرر قير
 اهلبق ام عنمت ًءافلا نأل ؛"”(لعفلا) عفتراو ءمّرْجُي مل ًءافلا هلوأ يف ناك نإو

 نإ و هفعركأج قررت نإ لوف هفاعنالا قسم ايش هاه لمي ذأ

 .قحتسي وف اديز مركت
 نيدحت نإ :كللوقك 'ءافلايزألا طرغقلا تاو مسالا عقي نأ زوجي الو

 كوسم هيقلا هرمثلا,ق ذل اقل هله قدك الور هابل ةييفسألاف

 مّبْضعب نأ ىلع ..» :0٠1ص ؟ج ةنازخلا يف يدادغبلا لاق دقف «كلذ زاجأ يذلا وه يريصلا نأ ةاحنلا ركذ )١(

 راش لاق ءام ىتم ةياورلاو :لاق مث «ِبرَّي» مزجو ... «لّلسي» مزج ا ًءازجلاو طرشلا مِرْجَتف ام اذإب ىزاجي لاق

 وبأ لقتو ... للسي ام ىتم :ةياورلا :لاق هعنم نمو ..امب ٌةفوفكم اذإب مزجلا زوج هنأ مبضعب نع لقت دق :بابللا

 ىلع هحرش يف ساوقلا نبا لاقو» قدزرفلا تيبك مزجتف هْذإ» لثم امب ٌفكت اأ ىلإ بهذ يريصلا نأ هتركذت يف نايح

 ناكو :هلوق يف !؟ ةفاضإلا نع اهفكت األ ءام» اهتقحل اذإ اقلطم اهب ىزاجُي ْنَأ يرهصلا زاجأو «أ/88 يطعم نبا ةيفلأ

 .«....للسي ام اذإ

 .( 6ص ج باتكلا :رظنا (0)

 , م يف ةدايز

 هج شيعي نبآو «0/ص ؟ج بضتقللا :رظناو 56ص اج هيوبيس دهاوش نم تيبلاو .نبنم :لصألا يف ()

 ريس دعب ةعرسلاو طاشنلاب هتقان فصو» :يرقنشلا لاق .175"ص ؟ج ةنازخلا يف اضرع دروو 23770ص هناويدو ١؟4؛ص

 كلذف دلب ىلإ دلب نم جرخي روثلا :طشانلاو عبس وأ دئاص نم رِعُذ دق طشانب ةعرسم اهئاعبنا يف اههبشف هلك رابنلا

 .«رعذأو هل شحوأ

 تك

 [ب / هد]



 ""نآلثم'هللا دنع رشلاب ٌرّثلاو اَهوْكْشَي هللا تاتَسلا لعفَي ْنَم

 :ُةَدْشْنُي "9" بتخألا ناكو

 ُهُرَكْشَي "نَمْحَرلاَف َرْيَخْلا لَعْفَي ْنَم

 فلألا نْم لدْبأو هام» اًبيلع ا نقي امد 13 دنع هاَمْبَم» َلْصْأو
 .اهظفل ريركتل ةيهارك ؛ءاَه ىلوألا

 َمِزَل «نإ» ىلع تديز اذإف .ديكأتلل ةازاجمل فو رح ىلع ءام» دازّتو
 .َكْيِلِإ *خُي ًادْيَر ٌنيِنأَت اَمإ :كلوقك «نوثلا '  مالكلا رثكأ يف  طرغلا

 «فْلَح ْنَم مب ْدّرَتَف "بْرَحْلا يف ْمهَئمَقْنَت اًماف» :لجو زع هللا لاق

 ديز يبأ رداون :ًاضيأ رظناو «408 ص ١ ج يف هنم ةعطقب هيوبيس دهشتساو (4558 ص ١ ج باتكلا :رظنا )١(

 حرشو 21١8 ص 7 ج فصنملاو 15 ص ١ ج بستحناو 58١ ص ١ ج صئاصخلاو ,77 ص ١ ج بضتقملاو 2١ ص

 نبأو 35٠ ١ 86 ص ١ ج يرجشلا نبا يلامأو 760 ص ١ ج فاشكلا ريسفتو «6086© ص ١ مسق ١ ج يفاريسلا

 ككاو 170 354 ىذه 51 ص ينغملاو 205 3244 ص ا؟ ج ةنازخلاو ,57/ ص ١ ج برقملاو 27 2 ص 4 ج شيعي

 230١ ص ؟ ج حيرصتلاو .435 ص ؛ ج ينيعلاو 109 3٠١ ,16 ص هلدهأوش حرشو 7417 2,333 2037 55373 47

 دهاوش مجعم بحاص لاقو «تباث نب ناسح ىلإ تيبلا اذه بسن دقو ,16 ص رئارضلاو 7+ ص ؛ ج ينومثألاو
 ًاضيأ بسنو 01١. ص ١ ج تباث نب ناسح ناويد تادايز يف هتدجو يأ ديب « «هناويد يف سيل» ::0* ص ةيبرعلا

 ' 70+ 584 ص هناويد يف وهو يراصتألا كلام نب بعك ىلإ بسُت ؟ «ناسح نب نمحرلا دبع ىلإ

 متاح وبأو «مالس نب مماقلا ديبع وبأ هنع ىور ءعمصأ نب يلع نب كلما دبع نب بيرق نب كلل دبعوه )١(

 :ليقو «نيتنثا ةنس دلو «مدنلا نبا تسرهف يف اك نيعبرألا تغلب فيناصت هل .هريغو يشايرلا لضفلا وبأو «يناتسجسلا
 نييوحنلا رابخأو :.88 ص تسربفلا رظنا :كلذ ريغ ليقو «نيتئامو ةرثع تس ةنس فوتو «ةئامو نيرشعو ثالث ةنس

 .66 0 20 ص نييرصبلا

 .55 ص ١ ج يرقنشلاو غ2 ص ١ مسق ١ ج يفاريسلا حرشو 7١-77 ص ديز يبأ رداون :رظنا (0)

 لك كنان نوكي نأ زوجي دقو» :ليلخلا أر ركذ دعب هيوبيس لاق مث 45 ص ١ ج هيوبيس باتك :رظنا (4)
 . همم اهيل

 .ديكوتلا نون ينعي (5)
 .لافثألا ةروس نم هال ةيألا ()

 © ت0
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 مككِرْدُي "اوُنوُكَت اَمَنْيأِل :لجو زع هللا لاق ْنُكأ ُْكَت اَمَنْيَأ :لوقتو
 4« توملا

 .كتآ يبتتأت ىتمو مَ ْمُقَن ىتم :لوقتو

 "ةّلّصلا ّنأل ؛تآلِص ريغب ةازاجملا يف أَي و «هثَس» و ءام» نأ ملعاو

 .لّصوُت م كلذلف 0 اهب داري ةازاجلاو ءاَبْحَضوُت

 راو 00 ؛مولعم تقول ”هنأل لكلا ىف "اك قناعات ووع كلو

 اذإ كيتا هلو كنا ىرعألا نوكيتالاو ةيرككقأ وع لي ولع قوكح الأ

 ذإ» نأل ؛سمّفلا تعلط نإ كيتآ ( ف كا و لو م ىفقلا فيلا

 :قووزفلا لاق كسلا اي ةزخخ دقو ةمولطع لع فدعا

 دف ارو فففخل | اراك يل ْعَفْرَي هللاو فدنخ يل ٌعَقْرَت

 «نإ» ايييادكل ؛رعشلا ةرورص ف اهب مرج امن

 :لافتألا ةروس نم 56 ةيآلا يهو ءلصألا يف صقن )١(

 .ءاسنلا ةروس نم 8 ةيآلا (0)

 .تاللصلا نأل : «ق»و «ر» يف )م

 .0517 556 ص ؟ ج بضتقملاو «455 - 5852 ص ١ ج هيوبيس باتك :رظنا (8)

 .نامزلا نم لبقتسي ال فرظ اهنأل . هاذإ» ىلإ دئاع ريضلا (0)

 . «» يف ةدايز (9)

 ةنازخلاو 47 ص 7 ج شيعي نباو .051 ص ١ ج بضتقملا :رظناو «486 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو (0)

 دم مأ :فدنخ ا 5١١. ص هناويدو ١١١ ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 2355 ص :؟ ج ينومثالاو 177 صا“ َج

 نإف هتليبق يريغب تدعق اذإ :لوقيو «فدُنخب رخفي وه كلذلو «سايلإ نب ةخباط دلو نم مِمَتو ءرَضُم نب سايلإ ْيَنْبا

 . (فدنخ) ناسللا :رظناو «ةدقوملا ر انلاك وه ام فرشلا نم يف عفرت فدنخ قليبق

 ا



 :ةكقرتو ةجاوللا ةتقتف يفركأ نإ كسركأو «:يشينأ نإ كيثآ لوقتو
 .هلبق ايف: لمعي ال طرعلا فرح نأل

 هناي "تذل: يترك نإ كرك او ات نإ هئلبنأ :مالكلا فا ووكالو

 .ًاضيأ هيف لمعت باوج نم ابل دب الف طرشلا يف تلمع ""ااذإ)

 ؛ارعلا ظفل يف لمعت مل «ثإ» نأل ؛َنّسَح يترك نإ َكَمرْكَأ :تلق اذإف

 د. و انل زفت مل نإو» :لجو زع هللا لاق“ "(اَمَك) هعْضْوَم يف تلمع انإو

 ظفل يف ل 0 0 9 ؛ نر 00 «نيرياغلا سم وكت

 إب ٌموُرْجَم 3 ثلا 0 مزَجَف ع «نيرماتلأ نع

 ا ءطرشلا مزج عم ًاعوفرم باوجلا ٌيدقت رعشلا يف زوجيو

 لاق: هطرشلا مزج عم: عدفتلا ةني لع (""(سوقرم) باوجلا قيعحأتتت
 0 0 ١

 يجبلا) هللا دبع نب ريرج

 )١( «ق» يف صقن .

 «ر» يف صقن (؟)

 .فارعألا ةروس نم ”؟ ةيآلا (0)

 .ننوكتل :باوجلا يف لاق : «قد و هد يف ()
 . «مل» «رفغت» يف لماعلا افإو : «ر» يف (5)

 .دوه ةروس نم ءال ةيآلا )١(

 .يلجبلا مِراَثَح نب ورمع ىلإ ًاضيأ بسنو ()
 ١ ج فتألا ضورلاو /8 ص لماكلاو 2/5 ص ” ج بضتقملا :رظناو :68 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو

 قاله ص ١ ج برقملاو 2108 ص 8 ج شيعي نباو ,375 ص فاصنإلاو 46 ص ١ ج يرجشلا نبا يلامأو ١: ص

 ١6١ ص ١ ج حيرصتلاو «250 ص ؟ ج ينيعلاو ,07 ص هدهاوش حيرشو :007. ص ينغملاو ,157 2555 ص ؟ ج ةنازخلاو

 207١ ص رئارضلاو ١ ص ؟ ج ينومثألاو 77 ص 7 جو 47“ ص ١ ج رردلاو ١ ص ؟ يو 7١ ص ١ ج عمبلاو

 ماع ناكو عرقألا ىلإ يبلكلا ةاطرأ نب دلاخو وه رفانت يلجبلا هللا دبع نب ريرج ناكو 418 ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو
 .مراَتَخ نب ورمع هلاق وأ ةرفانملا دنع رعشلا اذه ريرج لاقف «هنامز يف برعلا

 "ا



 و يح رع كيلا 0

 55 0 3 تعد ةرو رخلا أ 0000 هزجلاب غر وت ل ْعَرْشُي

 هنا الا فو للا دفع يتلا ميدقتلا ىلع هيوبيس دنع

 :ريهز لاقو

 "2ر2 آلو يلام َبْئاَغال لوفي ةلاقه وب لع هنأ نإ

 تناغ ال ةلوقي' لاق هنأك (اةيؤبيس لوق ق:ريخأتلاو .عدقتلا "ىلع 5

 نم ءاغلا فذح لع ألا ةزيجي ال "ىتاسلا ؤبأو :ليلخ ةاثأ 3 مْرَخ الو يلام

 ("”'ياوجلا

 اذإ ءلبقتسملا ىنعم ىلإ يضالا ("”لعفلا) لقنت طرشلا فورح نأ ملعاو

 مو ءكتآ قئاك نإ 52 هَّنْمَرْكَأ *-- نمو ةلكتأ قا نإ : :تلق

 و 0 ْمَل :تْلُق اذإ يضاملا ىلإ لبقتسملا لعفلا «» لقنت ا؟ ,هّسركأ ينُمركُي

 .ىضاملا لعفلا ءازحلا ةفورخ لك نأ راج كلذلفا ةيقذت

 "') :كلوقك دحاو سنج نم ًءازجلاو طرشلا نوكي نأ ْنَسْحَألاو

 )١- )1«ق» يف ةدايز .
 ” ج بستحلاو 28 ص لماكلاو 27١ ص ؟ ج بضتقملا :رظناو ؛4556 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو (؟)

 2587 ص هدهاوش حرشو 455 ص فلا 545 ص روذشلاو ,10/ ص 8 ج شيعي نباو «155 ص فاصنإلاو ,16 ص

 ينومثألاو نفل نع رئارلاو 2/6 ص ؟ جرردلاو 5١ ص ؟ ج عمهلاو 550 ص ؟ ج حيرصتلاو 405 ص ؛.ج ينيعلاو

 ءجاتحما ةلخلا وذ :ليلخلا .158 ص هناويدو 65 ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 151 ص ١ ج يلاقلا يلامأو 1١ ص ؛ ج

 .مارحلا :ٌمرَخلاو «لاؤسلا :ةلأسملاو

 . «ز» يف صقن (55)

 .856 ص ١ ج باتكلا :رظنا )5

 30١-77 ص ١ ج بضتقملا :رظنا (5)

500 

 [ا/هك] 1



 يدنا نإ :("كيلرمك قيماعوا نعراش "انوع كفك يقركت
 ذإ :اذيع نودي ,كبتآ يبن نإ "لوطن 3 قبح يف اذه نودو كسب

 هيف لمعت ًاباوج ْتَضَققا طرشلا يف تلمع اذإ ( ”«ثإ» ) ّنأل :َكنَبأ "يأت
 يف تلمع اذإ نسحي مو ءطرشلا ظفل يف "لمعت مل اذإ دقت ْنْسَح كلذلو
 .انّيب ا" هظفل

 011 لوقناكأو

 اهُريضَي الاَهَتأي ْنَم ةَمْبْطُم ابْنِ كاقْوَط َقْوَف لَمحَت تلق

 :نالوق هيفف

 اداب نَم اهُريضَي ال :ريدقتب باوجلا ميدقت ىلع نوكي ْنأ :اَمُهَدَحَأ

 الكو ءاهّريضَي الف اهني نم :لاق هنأك :ءافلا فذح ىلع نوكي ذأ :رخآلاو

 :"ةيوضن نع اخيلوقلا

 .نانوكيف هر» يف )١(
 . هر» يف صقن (9)
 . «ق» يف صقت ()
 .كتأ ينتيتأ : «ق» يف ()

 . «ق» يف صقن (5)

 ....لمعت نإ نكت مل اذإ : هر» يف (3)

 .5:8 ص نييلذبلا ناويد :رظنا ءبيؤذ وبأ وه ()

 ةنازخلاو 128 ص + ج شيعي نباو 72 ص ؟ ج بضتقملا :ًاضيأ رظناو «4588 ص١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو

 دهاوش مجعمو ١ ص ؛ ج ينومثألاو (عبط) ناسللاو ؛١8 ص ج ينيعلاو 550 ص ؟ ج حيرصتلاو 157 ص ؟ ج

 ًايلاغ نوكي هنأل انه متاخلاب مُثَخلا ىنعب وهو عبّطلا نم هلصأو «ةدولمملا :ةعبطملاو ,ةقاطلا :قوطلاو ١54. ص ةيبرعلا

 .اهماعط ةرثكب ةيرق فصي ءررضلا هب قحلأ : «عاب» :باب نم هُريْضَي هزاضو لَا دعب

 .158 ص ١ ج باتكلا :رظنا (5)

- 

 ا



 «ْنَم» لمع لطبيف ءكدنع هّيرضت ْمهّيأ نأكو ءةُمرْكت انيتأَي م نإ :لوقتو
 . تأكد و «نإ» اًمبيف َتْلَمْعَأ كّنأل ؛ يأ و

 ءءازجلا فرح ىنعمب َلَمْمَت امّنِإ اَبنَأل ؛لماع اهيف لمع اَذإ اَبَّلَمَع َلَطَب اغإو

 ٌردص لماعلا كلذل راص لماع هيف لمع اذإف ءمالكلا ردص هل ءازجلا فرحو

 :تلَق كنأك ««يذلا» ةلزنمب «يأ.و «ثَم» راصوب ةدعب ام لع لّطييف مالكلا

 - يف اًمُهدعب يذلا لعفلاو ءكدنع هبرضت يذلا ٌنأكو ههّم ركن انيتأَي يذلا نإ

 اًنْسرْكُي ْنَم ُهْنِإ :لوقتف ءاَمِبِلَمَع ىلإ اَعَجَر اَمُبنع لوألا لماعلا َتْلَعَش إف .

 هّنأل ؛ منبج هل نإَف ًامرجُم هيَ تأ "نم ُّنإ» هزَعو لج لاق (”5) ةئرْكُ
 َديَز ُهنِإ :لوقت اك «مالكلا َرْدَص «ْنَم» راص نأشلاو ٌرمألا ريضب ند لش اّمَل
 اذإ "يأ كلذكو ءءادتبالاب ّمُفَر هّنَأل ؛ريدقتلا يف مالكلا ردص ديزف َىِئاَق

 راَمْضِإ ىلع كُرْكُي ةبٍرصَت 2 (”ناك) :لوقتو «عقوملا كلذ ('!يف) تعقو

 .انيَي ك اهدعب اهف ("يأ) لمعتف «ناك» يف نأشلاو رمألا

 ثِإو هنأل ؛اَِلَمَع لْطُبَي م رجلا َفْرَح ءامنألا هذه يف ٌلماعلا ناك نإف

 ىلع الإ لخدي ال هنأل ؛مّدقت اَمّنِإو ءطرشلا لعف ٌةَّلص وُبَف ظفللا يف مدقت

 هنأل ؛"ارجلا فورح يف لماعلا لعفلا ابمدقتي ْثَأ ءاممألا هذه يف زْجي لو ,مسالا

 هذه ىلع "رجلا فرح لاخدإ ىلإ ةرورضلا تعد اّمَلَف ُطَّشلا َلطَب ابمّدقت ول

 . هر» يف صقن )١(
 .هط ةروس نم ا/6 ةيآلا )١(

 . «ثم» لصألا يف (0
 . و.» يف ةدايز (9)

 . «ق» يف صقت (5)
 ' .لصألا يف صفت ()

 .ءازجلا :لصألا يف (0
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 ةَباَدب يأ ىلعو ءهب ْرّرما ْرْرْمَت مب :لوقتف ءانركذ امل ؛اهّلمع لْطُبَي مل ءامنألا

 .هئرضا ْبرْشَت نم مالو هكا ْلَمْحَأ
 :ماّمَه نبا لاق

 "لمي ةنيد اوي وخن يأ يف ُهيَئاَطَأ ْمفاَينَد َنكَمَت اَمَل

 :كلوقك ءابلمع ْلْطْبَي ل (”الثف) ءامسألا هذه دعب لماعلا ناك نإ كلذكو

 ّنأل :طرشلا لعفب «ْنَم» و 5 بصنتف «ْبِرْصَأ ْبرْصَت ْنَمو مك مركت اَيأ

 .هفعضل :هّلبق ايف رجلا فرح لمعي الو .هتّوقل ؛ةلبق ايف لمعي لعفلا
2 0( 

 .برضصتب مييأ» بصنتف كُسرْكُي برْخَت مهيأ 5 0 ) :لوقت (و)

 ل فلا كلغشل ؛ ْبَبيُم تعفر كركي ةُبرْطَت ْمُيُيأ )0: تلق نإف

 (اذه "'ىلع) هنّبصن زوجي هنإف هّنْبرَض '”ًادْيَز :لوقي ْنَم لوق ىلع الإ سيّما
2 

 .كُمِرْكُي ةيرَت برْضَت ْمَُّيأ :تْلُق كنك ؛هدعب رّدقم لعفب

 ءلاحلا عضوم يف هنأل : «غرْنُش غفرت كْنرْكَأ عرشت ينتآت نإ :لوقتو

 :ةئيطحلا لاق .كئمركأ ًاعرشُم يتتأت نإ (”تلق) كنأك

 )١( ج هيوبيس دهاوش نم وهو «يلولسلا مامه نب هللا دبعل تيبلا ١ ص ؟ ج ينومثألا :رظناو 455 ص 3١

 هنكمتو ناكملاب نكقو» :ناسللا يفو ؛مهتعاط موزل يف هنيد كلذب عاضأف ءارمألاب لصتا ًالجر فصي  (نكم) ناسللاو

 ثينأتت هنأل ؛ءاتلا فذحف ايندلل لعفلا نأ ىلع :ٌفايند نكمت نوكي دقو» :لاق مث رجلا فرح ينعي «طيسولا فذح ىلع

 «يقيقح ريغ .

 . «ق» و هر» يف صقت (5)

 . «ر» يف صقن (9

 . «ق» يف صقت (؟-5)

 هرسفي اذه لعف راه ىلع هبصت افإو .هّتبرض أديز :تلق تيس نإو» ١[: ص ١ ج هيوبيس باتك يف (5)

 .594 ص ؟ ج بضتقللا :رظناو ءهتبرض ًاديز تبرض :تلق كنأك

 . «ق» 2 صقن )0

 8 فت



 ا"دقوُم ٌرْيَخ اهدنع ران َرْيَخ دجَت ران وشال يقكن قانا ىف

 .ايتاع مان ىف هلاقثنك

 عفرلا هيف زاج هلبق يذلا ( 00 ("'لعفلا) ىنعم يف عوفرملا ناك نِإو

 سم "1027 كم: شئأ نيكت ينتاك نإ :كدوشك هلذتبلا ىلع عزدلاو لانكا لع

 .كعم شْمَأ شمت نإ :تلق كنك « (لدبلا

 0 (َكَحَم لوك" مت فدانا نإ) :لوقتف عفرت (ناو تدرأ أ نإ)و

 "ولي كلذ لَعفَي 17 2 زع هللا لاق «كَعَم شْمَأ ًايشام 2 نإ تلق

 امانا ليسا 0" يادملار هل قفا نون 4ةياذتلا هل قنفات امانا

 ظ .باذملا ةنعاطم داثألا اقل

 مث ًاديز تأت ىتمو ؛موزجلا ىلع فطعلاب كطغأ ينلاستو قنات نإ :لوقتو

 نيل هللاو زو الو .كتمركأل ينتشركأ نك هللاو لونهو :كطنت ةلأبق

 يف لمعت الو طرشلا يف «ثإ» لَمْعَت "(نأ) زوجي ال هنأل ؛كُنَمِرْكأل يُسِرْكُت

 ايي © اولا

 روصقملاو 15 ص ؟ ج بضتقللاو «6837 ص بلعث سلاجم :رظناو «665 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو )١(

 ٠ يو 58 ض ؟ يو 56 ص ؟ ج شيعي نبأو 7/8 ص ١ ج يرجشلا نبا يلامأو 7٠١, ص لمّخلاو 7١ ص دودمملاو

 اهيتأت :رانلا ىلإ وشعت «حودمملل «هتأت يف ريضلا 17١. ص هناويدو « (اشع) ناسللاو :585 ص ؛ ج ينيعلاو ٠05 «غه ص

 .ًاريخ اهدنع وجرت ءاشعلا يف ًامالظ

 . «ق» يف ةدايز ()

 . «ق» يف صقت (5

 . سس يف صقت ()
 . «ق» و لصألا يف صقن (5)
 * .ناقرفلا ةروس نم 79 :.28 ناتيآلا (5)

 . «ق» يف صقن (0

 عال



 فراخ امم اهريغ ق روج لو مسالا فلل ا

 ؛لييرتتلا قو ءادكو اذك هب تلعف ةالفا نم يننكمأ هللا ْنِإ :كيلووك 17

 دعب لعف راضإ نم َدب الو « 4ُهْرَِأَف َكَراَجَتْسا َنيِرْذَمْلا " اني عاالتو

 فرخ مثالا يلع نا رصقلا ةزورف اف قوعو ىوكذما اذنه" 0 ل

 :ديز نب يدع نا ) ءازجلا

 3 لا ا ل ا محي مبني هموم ِغإَو ىتَمَف

 قعادتلا «ةةراقاوب :ةويرضت ةقو كام لوب نقلا لع لعاذلا هلو
' 000 1 

 يول مُهَو عدي ملو موقلا ىلع

 )١( «ق» يف صقن .

 .ةبوتلا ةروس نم 3 ةيآلا (0)

 .روكذملا اذه ري : «ق» يف (0)

 . هر» يف صقت ()

 شيعي نبأو 2١7 ص فاصنإلاو 7 ص ؟ ج بضتقللا :رظناو 6488 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو (5)

 7" ص رئارضلاو 2/05 ص ؟ ج رردلاو ه4 ص ؟ ج عيمبلاو ,751 ص 7 جو 556 ص ١ ج ةنازخلاو ٠١ ص ة ج

 -مه لزني :مهبني ١5١. ص هناويدو

 . «ق»و «ر» يف صقن (-3)
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 ماو فيرا يل قدا معا

 موقلا تبرض :كلوقك «ةياغ ىّمَو « «ىلإ» ىنعبب َءامسألا ٌّرْجَت نأ :اهّدحأ

 ."”جرجفلا لطم 7-5 يه ٌمالَسل :لجو زع هللا لاق ءديز ىتح

 ءمظْعَت وأ ريقحت يف الإ نوكت الو ىاولا ةلزنمب ةفطاع نوكت نأ :يناشلاو

 اذبف ءةاشُلا ىتح ٌجاجحلا َمدَق :كلوقك ءاهلبق ام ةلمج نم اهدعب ام نوكيو

 نتج وانفلا جرخ :تلق ولو «مظعت اذهف نمألا قحح نياقلا يرقو رقم

 .زُجَي مل ريقحت وأ مظعتب ًافورعم دْيز» ْنكَي ْمَلَو / ءدْيز

 تدم نأ قابفإ انقهدحأ نيش لع لفقلا يصح نأ :ةكلاتكلاو

 5 «يك» قعم رخآلاو

 عمي قىح ًالصتم 0 لبق يذلا لعفلا نوكي ا : 0 اخف أف

 لإ ضروس ضنا نأ العدا قت ترمس كل ووك هارت نإ عنب يذلا ]عقلا

 نقح تيرس :تلق كنك عفو (''دق) اعيبج لوكدلاو.نيسلا نوكيو اقلخت ذأ

 لوقَي ىتح اوُلْرْلْزَوِم :لجو زع هّلوق اذه ىلعو ءاَبلوُخَد ىلإ يأ ءاهلوُخُد
 ةياغ لوسرلا لوقف «لوسرلا لاق ىّتَح كلذ لصتا ئأ (”بصنلاب) "6لوُسَرلا

 .كلذل

 .ردقلا ةروس نم ه ةيآلا )١(

 . «ق» يف صقت (؟)

 .ةرقبلا ةروس نم ؟4١ ةيألا (0)

 5 «ر» يف صقن (9)

5 

 1 /د0]



 ع

 يل دمي 7 056 ْئَأ يشب يل مكي ى ىتح هتياك كلر 10

 ”ةنجلا) لُخْدَأ ْيَك ئأ ََّنجلا لُخْدَأ تح َتْيَّلص : ("لوقت) كلذكو 52

 لَمجلا اهدعب م عمت ءادتبالا فورح نم افرح تح نوكت + هنأ عبارلاو

 هنوُجري ال ( َيل) ىتح ضرمو «بورذم دنيز ىتح موقلا تبرش :كلوقك وع

 :قدزرفلا لاق ءءادتبا عضوم. 0 يف) نال ؛ ) "نإ ) ٌرسكَتف

 ”ٌعَشاَجُم وأ لشُبن اهابأ نأك ينُّيَسَت ْبيلك تح أابجع ايف ()م يب ده هك ثا يه 1 قم م 2 .
 :سيقلا ؤرما لاق ءهربخ يِنيَسَتَو ءادتبالاب َمْفَر بيلكف

 )0( له دف ع 8 مرر * *# 2# ”يهمد

 .بصنلا ىلإ عجر مث ًاعفر أرهد اهؤرقي يئاسكلا ناك دقو» دهاجم نب ركب وبأ لاقو «روهجلا ةءارق بصنلاو اذه -
 ١ ج جاجزلل هبارعإو نآرقلا يناعمو 0555 ١١١ ص ١ ج ءارفلل نآرقلا يناعم :رظناو , «هنع ءارقلا ةياور هذه

 ١ ج رشنلاو ١15١ ص ؟ ج طيح رحبلاو 0١ ص يناعملا زاربإو 40 ص ريسيتلاو 2085 - 28١ ص ةعبسلاو ,379/ ص

 .187 ص فاحتإلاو 7١7 ص

 )١( «ق» يف صقن .

 .لصألا يف صقن (0)

 . «ق» و «هر» يف صقن ()

 ١4 ج صصخلاو 28 ص لَمجلاو 4١. ص ؟ ج بضتقملا :رظناو 2.415 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو (؟)

 * جب عمهلاو 75١ ,5 ص هدهاوش حرشو ١١١ ص ينغللاو 25١ ص ؟ ج ةنازخلاو 237 208 ص + ج شيعي نياو 23١, ص

 .018 ص هناويدو :؟١5' ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 2.1١5 ص ؟ ج رردلاو 55 ص

 لشبو ؛هفرشل هلثم نوُباي ال ثيحب ةعّضلا نم مبلعجو ءريرج طهر عوبري نب بيلك اجه :يرقنشلا لاق

 .مراد انبا اًمُهو قدزرفلا طهر عشاجمو .

 7 ص لَمُحلاو ٠0.. ص ؟ ج بضتقملا :رظناو 5٠5 ص ؟ جو 5١37 ص ١ ج هيوبيس دهاوش نم وهو () : 1

 ص ينغلاو ص 4 جيو ,75 ص 5 ج شيعي نباو 23277 ص ةيبرعلا رارسأو 13١ ص ١54 ج أو تع. نحال ص قنفللو قلق ىو ص 4 سو الل ص اه ب شيعي نباو 3777 ص ةيبرعلا رارسأو 73١ ص ١6 ج 1

© 0 



 .هريخ «ندقي امد و «ءادتنالاب مهر هدايجلا»

 :نيبجو ىلع اهدعب لعفلا ٌعف ٌعَفْرُي ري هجولا اذه يفو

 عقي «ىتح» دعب م لعفلاو 0 دق لوألا لعفلا نوكي نأ :اَمُهَدَحأ
 م ا انز ('"اوو آلا ايلا قدح” كون كفل 00 نآلا

 ريغ اهلبق امب ًالصتم «ىتح» دعب يذلا لعفلا نوكي نأ :يناثلا هجولاو
 ترد اذه لعوب ا تاكده توي نأ ةايلخلا قع كرم :كاوتك دنع عظم

 .لوسرلا لاقف 1ولرْلَو ئأ .'''عقؤلاب ١4" لولا لوقي ىتح اوُلرْلُرَو#

 هنأ :هسفر تيوب نأ ('"'ىلإ) عم «ىتو دصعب لعتلا'بِضنا نيب قرفلاو
 افنإو هل ًاببس الو هدعب امل ًابجوم «ىتح» لبق يذلا لعفلا نوكي ال بصنلا
 عئاطتا حت فرم «كيلوفك ةياضالا" "نإ يبغي ثأر لإ لمفلا كلذ لع
 لدصتا كارم كلو هلل ايكو ذو ويمعلا عواال ادب كرس ني لا

 ىلإ ترس[ ئأ""نذولا ذوي قع كرب) كلذكو «يبنعلا عولط ىف ةباغ لإ

 ىلإ كرس ماد نأ ةيافلا لع كلذ لك «خذؤملا ناذأ لاو نذؤلل نذؤي ذأ

 :نسنلا جولطلا انهن نكرم 4 «ناذالل ًابيتم كرس سلو :قاذألا

 ىلع لعجي مامزلا وأ لبحلا وهو نسر عمج :ناسرألا .5؟ ص هناويدو 188 ص ؟ ج رردلاو ,155 ص ؟ ج عمهلاو <

 جاتحت الف دهجتو ليخلا عطقنتو يطملا لكت ىتح ًايزاغ هباحصأب يرسي هنأ ديري» :يرقنشلا لاق .ريعبلا وأ سرفلا فنأ
 . دوق ىلإ

 . رم يف ةدايز ()
 .«ق» يف صقن (0)

 .ةرقبلا ةروس نم 5١4 ةيآلا (0)

 :لاق مث دهاجم ىلإ اهبسنو ء2١"ص اج عفرلا ةءارق ىلع هيوبيس ةيآلاب دهشتسا دقو «عفان ةءارق وهو (8)

 ؟ج طيجحلا رحبلاو ؟56ص يناعملا زاربإو .١6ص ريسيتلاو 189 7 ١ه١ص ةعبسلا :رظناو «زاجحلا لمهأ ةءارق ىهو»

 304  ؟الاص اج جاجزلل هبارعإو نآرقلا يناعمو ,187ص فاحتإلاو ١7ص ؟ج رغنلاو ءاكءص

50 



 [ب / 7

 لضفا ةاتعم اذكإ ايلا نأ لإ دعا اكذأ قع ترم نوع قلذكو

 .لوخدلا ىَلِإ ىهتنا نأ ىلإ يريس
 ًأبَبَسو اهدعب امل ًابجوم «ىتح» لبق يذلا لعفلا نوكي ْنأَف :عفرلا اّمَأ

 :نييرض ىلع كلذ نوكيو ءهل

 ترم 0 ءاهلخدأ ىتح ترس :كلوقك هب الصَنُم هل ًابجوم نوكي نأ :امهدحأ
 ١ ل

 زي كلو هب لمت كوكو 37 يلا الإ قل ايم وكن نا وملاو

 ايلعنا اننأع ريل ىلع ناك ائأ «نآلا لعق وح كرم هفالرمك هني كلو

 "”(تباف نزل ناثنح َلْوَف اذه لعو 7 هنآلا

 ياويل ٠ ميدل ني وسلا
 :كلذل اييَس نايدعلا ةرثك تاكو «نآلا ميتالك ليت اهنا

 عدن فطن هةيضللا الا نكي 1 ءابلخمأ ىتح ترم اف كلف اذإَو

 لا ا تبخل

 -:نيهجو نم بصنلا ديز يفف ءتْبَرَص ادْيَز ىتح موقلا تبرض :لوقتو
 تمَدق مث ءاديز تبر ىتح موقلا تبرض :ريدقتلا نوكي نأ :اَمُهُدَحَأ
 .ترخاو

 .5/8ص اج جاجزلل هبارعإو نآرقلا يناعم رظنا )١(

 ...هب الصتم نوكي نأ زوجي ال هنأ الإ :«ر» يف (0)

 ش .«ق» يف صقت (5)
 عمبلاو ,7750 ,١٠35ص هدهاوش حرشو ,١14صو ١؟؟ص ينغملا :رظناو :437ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو (4)

 يئاسكلا زاجأو ..» :عمبلا يف يطويسلا لاقو :/:ص ج هناويدو 7؟؛ص ؟ج ينومشألاو ,/ص ؟ج رردلاو ؛ص ؟ج

 هزوجو «لبق امع اببسم ناك اذإ لاخلا بصتو ءسيشلا ٌعلطت ىتح ترس وحن «لبق امع بيسم ريغ ناك اذا لبقتسملا عفر

 بلاط هنأ اوباع صخش ٍمّبل عفر اذا يأ صخشلا :انه داوّسلاو» :يرقنشلا لاقو .تيبلا ...ىتح نوشغي :ناسح لوق يف

 .ههنع اولأسي مو .فورعم

 كا



 لوألا تيرضب ابوصنم «ديز» نوكيو ,ةفطاع' 0 ينحل وكت أ رخآلاو

 لوألا لعفلل اديك و 0 تركذ مث د 6 َموقلا ٠ كينارق :ريدقتلاو

 .انضيأ اديكوت:'"'(فيرف) نو وةياقلا له هللا دير ف وو

 زاج .هتّبرض ًاديز ىتح موقلا تبرض :تلقف ءاهلاب «تيرض» َتْلْكَش نإو

 .ٌرلاو «بصنلاو .ٌمفَرلا

 و د قع موقلا تبرض :لوقت «ءادتبالاب عفرلاف

 7 تدر قع :هريدقت ا هٌرسفي لعف راضاي بصنلاو

 لاف امك 0 (لالا) لففلل ايكون هت هوقو كانا ع ا

 ”(رعاشلا)

 "مقانفلا هلكت لدح ةاكدلاو هلك نو 5 ملا" نقلا

 اي ترس 0 انركذ ' 11 ٌةَمالَغلا ٌدح ُح ةُجوَألا هلثَت يفف

 .«ق» يف صقن )١(

 .«ر» يف صقن )١(

 .«ق» و لصألا يف صقت ()

 ١ج هيوبيس دهاوش نم وهو ءسماتملا ىلإو ,يوحنلا ناوْرَم ىلإو ءيوحنلا ناوزَم يبأ ىلإ تيبلااذه بسن ()

 5١ ءل57 25غص ينغملاو ١5ص ءجو ؛؛هص اج ةنازخلاو ١؟؛ص هج شيعي نباو ؛8١4ص لَمُجلا :رظناو ه١ ص

 ء١3اص ؟ج رردلاو ء155صو ؟ءص ؟ج عمهلاو ١5ص َةاَعّولا ة قو 225ص عءج ينيعلاو 235/ص هدهاوش حرشو

 ١ةج ءابدألا مجعمو :١5"ص ا١ج سي ةيشاحو 2.128ص ؟ج :.١580ص اج ينومثألاو ١١ص ؟ج حيرصتلاو 2

 8١. 6١ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 5١ص

 .«ر» يف صقن (5)

 ترس كلذكو» :وهو :١5ص يف كلذ لبق رم دقو .خلا .ترس لوقتو :هلوق لبق «ر» يف دئاز مالك انه ()

 نكي مل ؟ ناذألا ببس كريس سيلو .ناذألا ىلإ يريس ماد يأ .ةيافلا ىلع نذؤملا نذؤي نأ ىلإ يأ نذؤلا نذؤي ىتح

 .«سمشلا عولطل ايبس
 2 تْيَرَن :لصألا يف (0)
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 سبشلا عولط يف انَلُق ك ءديز لوخدل اببس كريس ْنَكَي مل اذإ "(بصنتف) ديز
 سيل ريسلا ّنأل ؛بْصَنلاب «ناذألا عَّمْنَأ ىتخ ترس :لوقت كلذكو

 رْيَسلا ةياغ ناذألا ناك امنإو ناذألل بجوُمب

 ""(لوخد) ناك اذإ عفرلا زاج .يمالغ اهلخدي ىتح ترس :تْلُق ولو

 عفرلاب اهلخدأو اهلخدأ ىتح ترس '"ااَمّلَق :لوقتو ءكُرْيَس هيدْؤُي مالغلا
 .بصنلاو

 :تلق كنأك .”(ايدؤُم) اليلق ًاريس '"(تْرس) "(تدرأ) َكْنَأ ىلع عفرلاف
 .هيلإ ًايدؤم "(و) كلوخد ّبَبَس ناك ليلقلا اذبف ءاهلخدأ ىتح اليلق َتْرس

 ىتح تْرس ام :تلق كنأك دخلا ىنعم يف '"اَمّلَق» نوكي نأ ىلع بصنلاو

 .لجو رع هللا ءاش نإ هفرغاف «لوخّدلا ْبِجوُي ال (يسلل) َيَفَنلاَف ءاهلخذأ

 )١( «ر» يف صقن .

 .«ق» يف صقن )١(

 «لعافلا هئاضتقا نع هتفك ءام» هيلع تلخدأ اماف ءضام لعف وهو «لق» هيلع ءام» لوخد لبق هلصأ اماق (9)

 .1؟5ص هج شيعي نبا :رظنا ءلعفلا ىلع لوخدلل «بر» ءام» ئيبت اك لعفلا ىلع لوخدلل هتأيهو .فورحلاب هتقحلأو

 .«ق» و .لصألا يف صقن (8)

 .لصألا يف صقت (5)

 .م» يف ةدايز (3)

 " .لق :لصألا يف 0
 .«ق» و هر» يف صقن (4)
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 ةقيفخلاو ةليقلا "يوتا بَ
 نالخدي الو ,ديكأتلا اعيمج اههانعم ةفيفخلاو ةليقثلا "نينونلا نأ ملعا

 هيلع نالخدي ام َبارْعِإ نالطْبُيو ,بجاولا ريغ يف لبقتسملا لعفلا ىلع الإ

 مالا قومي الا لفل 0 ماللا هلوأ يف ناك اذإ مسقلا باوج يف كلَذو

 هنم نونلا لبق ام ىَنْبيف :ركذملا دحاولا لعف اًمأو ,ماهفتسالاو «ةازاجملو يّبّلاو

 :لجو زع هللا لاق .ديز ٌنَموُقَيَلو نَموقتل هللاو :مسقلا يف لوقت .حتفلا ىلع

 ديوس ةدنأ ""ق) :نيرطاو ادكز ةرثرما ةرمألا قو" ةيفاذلاب ًامكتلاو

 ٌريِساَيَم تاق ْذِإ ٌرثُعلا اَمَنْيَبق هب ٌنْيضْراو اريَح هللا ردفتما

 ينإ ءيشل َنآوقت الَو# :لجو زع هللا لاقو اديز نبرضت ال :يبنلا يفو

 هللا لاقو كركأ نيِتَأت اّمِإ :ةازاجما يفو .يهللا َءاَشَي "نأ الإ ادَغ َكِلَذ ّلعاَف

0) 
 ....عمو :لصألا يف (؟)

 .قلعلا ةروس نم ٠١ ةيآلا (0)

 .لصألا يف صقت ()

 .6١همص ؟ج باتكلا :رظنا (5)

 نب ْتْيَرُح :هل لاقي ةرذع ينب نم لجر ىلإو .ديبل نب رّيْثع ىلإو ءيرْذَعلا ديبَل نب ناثُع ىلإ تيبلا اذه بنو

 45665ص ؛ج هحرش يف يفاريسلا دهاوش نم وهو «4ال - ص يطويسلل ينغملا دهاوش حرش يف هتبسن يف فالخلا :رظنا

 45ص ينغملا دهاوش حرشو 25ص ينغملاو 504 .507ص ؟ج يرجشلا نبا يلامأو .4 ١ص نيرمعملا :اضيأ رظناو

 نونلا لوأ نوكسو اهحاتتفنال ءايلا ةمالسو .نيضرا :هلوق يف دهاشلا» :يرمتشلا لاقو (رهد) ناسللاو .5١١ص روذشلاو

 .«ريخلا كل ردقي نأ هلس :هللا ردقتسا ىنعمو ءاهدعي ةليقثلا

 .فبكلا ةروس نم 54 5١. ناتيالا (5)
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 / نونو «كَبَر نم َةَمْحَر ءاغتبا مُبْنَع نضرْعَت ا"اًمإو» :لجو زع [1/]

 نونلا لبق انم "'ىنئيف :ةثنؤملا ةدحاولا لعف اّمأو ؟ًاديز ٌنَيِرْضَت له :ماهفتسالا

 :لجو زع هللا لاق ءارْمَع ٌنيرْصَت الو اديز ٌنيرضا :كلوقك 'رسكلا ىلع هنم
 الو ءًاديز ٌناَبِرْصا :نينثالا لعف يف لوقتو ««أدَحأ '"ِرََبلا نم نيَرَت اًمِإَتِ
 000 .*«5اعبتت الو» :لجو رع هللا لاق ءارغ ٌناََتَْ

 نونلا نوكسو ايوكتلا هنو اولا فد كنا ىوكذملا اف كه اكأو

 .نُيهذتل هللاو «نُبرْضَت ال :ةعاجلل لوقتف ؛اموضم واولا لبق ام ناك اذإ

 نْينكاسلا ءاقتلال ؛اَبْنَكَّرَحو اًهفذحت مل احوتفم واولا لبق ام ناك نإف

 نقي كاديز# نيطعا :كلرف ق عدلا ق ءايلا كلذكو انجز وكل ةلوقك
 ْ .©4يرَت اًمإف»

 ,عاتجا ةيهارك ءًافلأ تانونلا نيب ْلْخْدت كّنإف :ءاسّنلا ةعامج ّلْمف اّمأو

 نيرغا :لصألا ناكو ءارنع ةنادمتتت هلو هادو ةزاتكرما ؛لوعتف «كاكوتلا
 «تانون ثالث تعتجا ةديدشلا نونلا تديز اّمَلف أرْمَع َنْمتْشَت الو "(اديز)
 .اهنيب لصفلاب اهدعابتل "(اَبي) ّظفللا ٌفخَيل فلألا تلخذأف

 دحر :ةمكاست ةونلا أل :ركقملا ليغف نع نوفلا لقا كنف انو

 .ءارسإلا ةروس نم ؟8 ةيآلا )١(

 .«ق» و «ر» يف صقن (؟)

 .نونلا لبق ام رسكلا ىلع ىنبيف :لصألا يف (0

 .ةفوذحملا ةبطاخلا ءاي لبق ام يشك دارملا (8)

 .ميرم ةروس نم 51 ةيآلا (5)
 .اهتياهن ىلا ةمات هر» يف ةيآلاو ءسنوي ةروس نم 4 ةيآلا (3)

 .«ق» يف صقن ()
 .«ره يف ةدايز م(
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 35 0 نكي ملف ءموزجم ريغ وأ ناك اموزجم ءءايشألا هذه يف ٌنكاس لعفلا
 لعف) نسل اوكخا ول أل ؛لوأ ععنلا قاكو ءقينكاسلا ءافثلالا ةةنكزملا

 - ةتّرسك ولو «(ةعامججلا يف "نّيِرْضَت ال تلق اذإ) ةعاملا لعفب دحاولا

 .نيرضا :تلق اذإ ثنؤملا لعفب

 ةيفااليمألا ذأ :ةيلكلا لجأ وم احق يكلاف فقول لف اأو

 ةعكاسلا خونلا تلح اذ[ دكان ءانثلا اهرحتو هةر وكم ءاثلاق يبرضا

 :ايلاح لع ةريقلا ىقثتو ءايلا فدحتف ناتكاس ىقتلا

 مو ٌواولا تكّرَح ةعاملا لعف نم احوتفم واولا لبق ام ناك اذإ "'(اّمَأ) و
 اًوْهَحا :كلوقك فذ الو ءنونلا ٌرغ كاس: ابيقآ اذإ كّرَحت ابنأل ةفّدخت

 اَمُبَكَح ّنأل ؛نونلا عم ْفَدْحَت ل كلذك نونلا رْيَغ عم فذحت م اًمَلَف لِجَرلا

 احوتفم اهلبق ام ناك اذإ نونلا ريغ عم فّدُحَت لو ءدحاو نانكاس اَمُهْنَأ يف

 .لجرلا ّشخا :كلوق يف دحاولا لعفب ةعاملا لعف سبتلي َالَعل
 :اييلع لكف ةنيحلا آل :اهفذدح زاحف امويخم زاولا لبق اه. نك اذإ امن

 ظ .اهيلع َّلْدَت ال ٌةحتفلاو
 فذحُت مو تكّرح احوتفم اهلبق ام ناك اذإ ثنؤلا لعف يف ًءايلا كلذكو

 .انركذ يتلا ةلعلل ؛موقلا يّتخَت ا َلُجَرل ٍيّنخا :كلوقك

 لعف سبتلي المل ؛ثونلا ُةَنَلَخَد اذإ اضيأ هّرخآ حتفيف نع فرك لسقلا اكو

 ٌنيرضيلو ؟َنَموُقَت لهو ؟اديز ' َنَيِرْخَت لَه :كلوقك ةعامج لا لعفب دحاولا

 ؛هوحتف ّمُّث ءءانبلا يف هلأ ىلإ لعفلا اوُدرو ؛:ةضلا اوفذحف ”(نَسوُقَيَلو)
 .نينكاسلا ءاقتلال

 .«ر» يف صقت )١(

 .«ق» يف صقن (5)

 .«ر» يف صقن (5)

 .«ر» يف صقت (5)
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 :ىثعألا لاق:

 "نينأَي نأ توما ردح نم ة 1
 :نيئيشل بارعإلا نون هنم َفذّح امنإف نيركذملا ةعامج لعف اّمأو

 .هاَرْجَم ةعامجلا لعف اًوَرْجَأ دحاولا لعف يف تبارعإلا اولطبأ ملأ امدح
 ةيلكإق نينوت /عاتجا نوهركي مُهو ءتانونلا عاتجا ةيهارك :يناشلاو
 ميز ةييولا لها ارث ؟كادوا ع ا اذإ فيكف ءامهدحأ نوفذحيف
 ءيِتتوُجاَحَتأ و «يتوُرْشَبُس :لصألا !"(اَمْنإ) و '«يِنوُجاَحَتُأد و 4"'نوُرََب
 :برَك يِدْعَم نب ورم لاقو ءفيعضتلا اولقثتمساف

 0 تايلاقاا 55 اتم لبكي ماقثاك ارت

 "45ص ج بستحماو 58ص ؛ج يفاريسلا حرش :رظناو 2157 ءا١0ص ؟ج هيوبيس دهاوش نم وهو )١(

 مجعمو ١7١7ص ؟ج ينومثألاو 1ص ؟ج رردلاو "مص ؟ج عمبلاو 6ص ءج ينيعلاو 287 5١+ ص ف شيعي نبأو

 دعب ةليقثلا نونلاب «ينعني» ديكوت هيف دهاشلاو «باهذلاو ءيجملا دايترالا .77"ص هناويدو 77ص ةيبرعلا دهاوش

 .رمألا دكؤي ا؟ دكؤيف ءرمألاك بجاو ريغ هنأل ماهفتسالا

 -:ًأرقي ناكو ««ينوجاحتأ» :ًأرق ءارقلا ضعب نأ انغلب» :66١؛ص اج هيوبيس يفو ءرجحلا ةروس نم 46 ةيآلا (0)

 ةعبسلا :رظنا «ةففخم نونلا َرَسَك دقو عفان ةءارق يهو ؛«فيعضتلا اولقثتسا ٍمُجنأل ةنيدملا لهأ ًةءارق يهو «نورشبت ٌمق»

 يناعملا زاربإو ١235ص ريسيتلا :اضيأ رظناو «ةففخم اهحتفب نوقابلاو «ةددشم نونلا رسكب ريثك نبا أرقو 37ص

 َدَر هّريغو نزاملا نأ جاجزلا ىورو 0١75ص فاحتإلاو ؛0  ؛هص هج طيحلا رحبلاو ,5::ص اج رشنلاو 7ص

 .19/ص اج جاجزلل هبارعإو نآرقلا يناعم رظنا .عفان ةءارق

 نبا نع تيورو هرفعج يبأو عفان ةءارق «ينوجاحُتأ» يف ةففخم نونلا رسكو .ماعنألا ةروس نم 4٠ ةيآلا (0

 يئاعلا زاريإو ٠١4+ ديسيتلاو 70ص ةمينلا :رطنا نونلا ديدي ةوقابللا ازقون هنع ماقخ نع قالك رماغ
 هيارعإو نآرقلا يناعمو :5808ص فاحتإلاو 00 59ص ؟ج رشنلاو 25ص ةج طيحملأ رحبلاو 08 ١7ص

 .157ص اج جاجزلل

 ل

 ةنازخلاو .١4ص ؟5ج شيعي نباو ؛8658ص ؛ج يقاريسلا حرش :رظناو .156ص ؟ج هيوبيس دهاوش نم وهو (5)

 «؛5ص اج رردلاو ,10هص اج عمبلاو تالاؤص اج ينيعلاو "١7ص ينغملاو «2088ص هج طيحملا رحبلاو ««غ0هص ؟ج

 - نون فذح هيوبيس بهذمو اذه «5:غص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 54ص قوزرملل ةساملا حرشو (الف) ناسللاو
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 ةعانع لعق لعاألو هندنالا لعق لع لخدعاال ةفيقخلا قونلا نأ ملعاو

 تلألا فد فضول هيلع تيس تافه وتد ةقوتالا ليف ماو تادبفلا

 لعب ةرجدلال (نيكايبلا "ءانمملال عتلألا:فزدعت ولو ننكاتملا دوال
 الا

 اهدعب ٌعقت نيللاو دملا فورُخ نأل ؛ةددشملا عم كلذ لشم بجي ملو

 دا قم لغوتت يف وتلا ةومت»و: هياط و_هقئاذ» لثم ةدتملا قورقلا

 هيف اهاتلحوأ ول انأل ؛ةفيقخلا نونلا هلخدت الف :فانآلا ةعامج لعق امو

 ولو «”"(اديَز) ناَنْبرْصا :يف اهانلخدأ اك ءافلأ نينونلا نيب َلْخْدُت نأ بجول
 ةةصرش ا ةقكام لأ ديور ةنكاب نو 8 اكرخاو "طفل راق كلذ كف
 كنذ ىلإ ىذأ انف جيدشألا لف لع يلوح ةانق انبي دقو: :نيقالا لف ةلؤنم

 .”(ليلخلاو) "هيوبيس بهذم اذه «كلذ زوجي الف «هتلزنب ناك لاثملا

 ينغملا رظناو ءريض ةوسنلا نون نأل ةياقولا نوت فوذحملا :ليقو ءلعفلا نوصل اه تأم ةياقولا نون نأل ؛ةوسنلا -

 نم :لّعّيو «بيشلا هب هبشي ضييبأ ٌرْوَن هل َتْبَن :ماَمّثلاو ةياقولا ٌنوُن فوذحملا نأ ىلع عامجإلا ماشه نبا لقت ثيح
 .ةيلاف عمج تايلافلاو «نهنزحي :تايلافلا ءوسيو ءةرم دعب ةرم كسملا هيف كرتي هنأكف يناثلا برشلا وهو للعلا

 .«ر» يف ةدايز ١

 تا



 ةعابجر نينتالا ليف: اةنيفللا ةونلا لخذف نأ رجتف "تنوي انو

 +لعت ل اذهو ةةيوبيب "لاق ةرغ تاتركأو ء""اديو (""ةراقرضأ «لوقيف ءاشلا
 5 ْحْدي نأ الإ نكاس فلألا دعب عقي ال ءابمالك يف ريظن هل سيلو «برعلا

 .انّييَو انركذ

 :نيبرض ىلع لاعفألا يف ةليقثلاو ةفيفخلا نونلا نأ ملعاو
 .هيف مزالب سيل رخآلاو ءهنم دب ال نينونلا دحأ هيف مزال :امهدحأ

 قوقل نم دبال 0 لعفلا يف ماللاب 0 اذإ مسقلا باوجف :مزاللا امأف

 20- عقت) يتلا '"(ماللا نيب) و مسقلل ”(عقت) يتلا ماللا نيب قرفلل اهعم
 "مميز 0 هللاوو (ديز ّنموقيل "هللاتو) موُقَيَل ًاديز نإ :كلوقك «نإ»

 عكر ف نم مسقلا باوج َدْعَب انركذ اف :مزالب يل اَم اَمَأو

 امد الإ ابكرتو اهتابثإ نيب َرّيَخُم تْنأ ءبجاوب سيل امم كلذ ريغو ءماهفتسالاو
 اد م :لوهف فدع نم رثكأ "ابعت ةونلا لامعتسا نإف «ةازاجلا يف

 ءأرمع ُنمشت الو ءأدُيَز ٌنَبرغا :تلق تش نإو «؟ٌموقَت لهو ءأرمع ؛ مشت الو

 .؟نموقت لهو

 ءادا/ل 6١ص ؟ج باتكلا :رظنا ()

 .ارمع نانمركاو ديز نائبرضا :«ق» و «ر» يف (0)

 ناتبرْضاو ءاديز نابزضا :نولوقيف نييوحنلا نم ٌسانو سنوي امأو :10/ص ؟ج هيوبيس بأتك يف ()

 .«...اديز

 .«ق» يف صقن (4)

 .لصألا يف ضقت (5)

 .«ق» يف صقن )١(

 ؟ال وأ ؛ةمزال عقت له ءهذه ءاَمإ» عم نونلا يف اوفلتخا دقو» ::!ص ةج شيعي نبا يقو ءاهدعب »د يف (0)

 اهنأ ىلإ نيمدقتلا نم ةعامجو يلع وبأ بهذو .يبنلاو ءرمألاب ًابيبشت رعشلا يف الإ فذحت الو ةمزال اهنأ ىلإ دربملا بهذف

 .«مزلت ال

0 



 6 عقلا ةرؤرش ف الإ نوكي الق ةنيجلاولا:راتعخألا ف: نوتلا توطواتأو

 :شربألا ٌةَيْدَج لاق

 "الاصتتم قؤلك قف ملعج ل عنتاب

 .ءازجلاو يبنلاب اهيبشت '"'(لب) موزجلا لعفلا يف نونلا اولخدأ دقو
 :دعارلا لاق

 امَعُم هئسزَك ىلع ايش اَمّلْكَي ل اَم لهاجلا هّبَتخَي
 :برعلا لاثمأ نمو

 نأل ؛بجاو وهو ( «"َنتبْنَي») يف نونلا اولخدأف "اهريكش َنَتبني اَم ةّضع نمو

 .(رابخألا بصنتو عباوتلاو ءامسألا عفرت يتلا لاعفألا باب) ١١ص رظنا )١(

 . لصألا يف صقن (0

 ليقو «سبع ينب دبع :ليقو «يِسَعْففلا نايح وبأ :ليقو ؛صللا ةبابح نبا وه :ليقف,همسا يف فلّتخا (5)
 ؛ج هحرش يف يفاريسلا هبسن اذكو «يريبثلا ىلإ هّتبسن يفاريسلا نع يدادغبلا لقتو «يسْبعلا رواَسُم ليقو ءجاَجعلا
 24ص ١ج يرجشلا نبا يلامأو 5ص ديز يأ رداون :رظنأو ,150+ص ؟ج هيوبيس دهاوش نم تيبلاو .١86ص

 حيرصتلاو ,؟55ص ؟ج ينيعلاو ,0515ص ةج ةنازخلاو 7 ءص ١ج برقملاو 42ص هج شيعي نباو ,156ص فاصنإلاو

 ٠ (ىور) ناللاو ١٠ص رئارضلاو 2515 ص ؟ج ينومثألاو :ةهص ؟ج رردلاو 8ص ؟ج عمبلاو 50ه ص ؟ج

 :وهو هلبق ام ليلدب ةماعلا تهبشأف هقوف تروكتو «نبللا ةوغر هتلع دق نبل بطو فصي

 املا باطولاو باطولا ىنثم يق تناك ثيح َنْيلُخ قو
 اعشق الاق ىكي اعقو

 .١/0ص ةج ةنازخلا يف يدادغبلا هيف هأطخ رخآ احرش ملعألا زجرلا اذه حرش دقو

 :وه لوألا هرطشو ههلئاق ٍمْمُي ال ليوطلا نم تيب رطش اذه ()
 هبا قَرَم َدّيَس مّنم تام اذإ

 ينغملاو ؛6/ص ”ج برقملاو 247 ء:هص هجو ١٠ص الج شيعي نبا :رظناو 2156؟ص ؟١ج هيوبيس دهاوش نم وهو

 م5"ص ؟ج ةنازخلا يف يدادغبلا ركذ دقو 537 2:44ص ؛جو 85ص ؟ج ةنازخلاو ”558ص هدهاوش حرشو :؟0١4ص

 :اذكه هماتب وهو هيوبيس حارش هركذي مل تيبلا اذبل رخآ اعارصم كانه نأ

 دنزلا نمدانزلاطتقيو اهدق امهريكش نتبني اسم ةضع نمو

 7 ١ مدابأ هيفي نيالا نأ قتلو مذك11 ف دقرلا طق عورتو «هقع)و ركق): قادتلا ةاضيأ نى ظناو
 .«ق»و «ر» يف صقن (5)

 5 ل



 | دك]

 فلا وفدا يولاو دنا ودم اهرع قب اةكم ذل اهو لدتعاو لاطمألا

 / نمو «تابنلا نم رهظي ام َلَوَأ «نيكشلا» و ءقاضع عملاو «كوش ابل ةرجش
 .هُراَعص وهو رمشلا

 يفو (ناَدُر ""ةينثتلا يفو) «"(نونلاب) ندر :هُدَر» نم رمألا يف لوقتو
 نسفألاو :ءاتبتإلل ءارلا هثبك هلع خو تكنو فو كدي ةعيجلا
 .َنانْددُرا :ثنؤملا عمج يفو ءيدُر

 :ةينثتلا يفو ميلا كرحتل واولا درتف «َنَموُق :نونلاب «ماق» نم رمآلا يفو
 ىلع داو ءاقتلال ؛واولا تفذحف اوُموُق لصالاو نُموُق :عملا يفو «ناموُق
 :ثنؤملا عمج "'(يف) و يموُق :لصألاو «ٌنِموُق :ثنؤملا فو ««نُبِرْصا» سايق

 .مملا نوكسو اهنوكسل ؛قاولا ؛ ٌفذْحَت ناَنُمَف

 ءافتلال ء( ضففتو قاولا ةرتق :نوجتا ؟ءاجر» نم رمألا ىف لوقو
 و ةكرشلا ف ليما ابل «بزرعإ فرع انجل «انيقدمق الو ويقكادنلا

 قو يجرت نلوهوجرت نأ ديرا :تنق اذإ يصنلا ةحتف ةلوع انريق ةنحففلا

 اهأل ؛نينكاسلا ءاقتلال قاولا فذحتف َنٌَّجْرا :عمجلا ِط اد فيلا

 عوتتمل ةمالع اهأل ؛ءايلا فذحتف «نجرا :ثنؤملا فو ٠ "ا يف يلا واولاك

 .بانلا اذه نئابق اذه .قلعف ةرانوكزا :ةنؤملا ةعامم قو. ةكرشلا ف لصأ ابل

 اهأل ؛ابيلع ففقت د نونلا نأ :لعاو :ليضف
 ا 2 يورك ادع او" اش ا ةيوكمللا مرألا فن قرورسلا هتللي

 .لصألا يف صقن ١(

 .«ر»هو لصألا ف صقن ("

 .اوبرضا يف يتلا :لصألا يف (؟

 .«ق» و «ر» ف صقن (9) )

) 

) 

) 

 تاكا



 «نَموُقو ْنَبِرْا :تدرأ ءاَموُق ورمع ايو ءابرضا ٌديز اي :لوقتف «حوتفم نيونتلا

 :"”ىثعألا لاق

 انعام هلاو ناطيكلا دجَْت الو اَّنَبرقت ال باَصنألاو كاَيِإَف
 فعلا لاقز, دقاق ةفازأ

 اًرانأل تاَضفارلا ّبَرَو ينإف هِمْوَق ضارغأب ْرَأْنَي ْمَل كي ْنَمْف
 :ةيليخألا ليل تلاع ةقيققلا قونلاونأثألا فازأ

 "القفل تلعف نأل يتّمذ يفو ًآلُعلاو دْجَلا ىلإ ًاراَوَس ٌرواَسُت
 ع

 رافق هقارأ

 هلأ "يلق خور اقندح فرحا ةلك نم انكاب قولا هذه تيقل اذاو
 لاق ءَكَنَبا َمِرْكَأ ءلجرلا برضا :كلوقك احوتفم ناك ام ىلع اهلبق ام كّرْتتو

 (عيرق نب ””طبضألا وه) « :رعاشلا

 :هتياورو ١٠ص هناويد :رظنا )١(

 اديعاف هللاو ناثوألا دصت الو هتكسشت ال بوصنتلا بصنلا اذو

 ./ص فاصنإلاو ؟18ص جو ؟84؛ص اج يرجشلا نبا يلامأ :رظناو 15ص ١ج هيوبيس دهاوش نم تيبلاو

 ؟١ج عمبلاو ,750«ص ؛ج ينيعلاو ؛128ص هدهاوش حرشو ١/77ص ينغملاو ١٠ص ٠١ جو «88 5ص هج شيعي نباو

 ىلع مزع نيح اذه لوقي» :معألا لاق 55ص ؟ج ينومثألاو ١٠ص ؟١ج حيرصتلاو 45ص ١ج رردنلاو :/8ص

 .هارفاك تاف ءاقشلا هيلع بلغ مث « هلم ينلا حدمو مالسإلا

 .الكص هناويد :رظنا .يدعجلا ةغبانلا وه )١(

 ةج ينيعلاو 55ص هج شيعي نبأو :856ص ةج .يفاريسلا حرش :رظناو .١16ص ؟ج هيوبيس دهاوش نم تيبلاو

 ضارعأل ترصتتا دقف ءاجبلاب هموق ضارعأل رصتني مل نم :لوقي «..» :يرقنشلا لاقو 54ص ؟ج ينومثألاو ص
 .«.لاحلا كلت يف اهل امظعت اهركذف جحلا يف اهريس دارأ انإو ءاهيشم يف صقرت اهنأل لبإلا :تاصقارلاب دارأو ءيموق

 «857/ص ة؛ج يفاريسلا حرشو ١1ص ؟ج بضتقملا :رظناو 221688١ ص ١ج هيوبيس دهاوش نم وهو (0)

 «بلاَقَتو بئاوُث :رواسُت .١١٠ص اهناويدو 7ص ؟ج ةنازخلا يف اضرع دروو :015ص ١ج ينيعلاو "90ص باضتقالاو

 .يرْيْشَملا ىفوأ َنْب َراوَس اهجوز :اراوس اهلوقب ديرت يهو ءابيلإ هسفنب هجتلا رومألا يلاعمل بالّطلا :راّوسلاو
 .«ر» يف صقن (5)

 .«ق»هو لصألا يف صقن (0)

 5 فض



 هو اذن كيلا ابوك عكف ؟نأ ك اقل ليرد كو

 ظ .نيكانلا ءاعلالا:"![نربلا) قطف ريوق ال ناي

 هلا

 ِسَرَقلا َسْنْوَق طْوّسلاب كَبْوَض اهقراط ٌمومبلا كْنَع برضا
 نينكاسلا ءاقتلال اهفذحب اهيبشت ةرورض اهفذحو ةفيفخلا نونلا دارأ هنإف

 ذاق ادي

 نأ 1 ”هيويبم يهتف ءازوبكموأ اهويفت نونلا لقاح ق6 اذإ امأف

 نييبتلاو نايبلاو 8١3ص اج يلاقلا يلامأ :رظناو 88ص ١ج يلامألا يف يرجشلا نبا دهاوش نم وهو )١(

 28ص ؟ج برقملاو 245 ,245ص هج شيعي نباو 2357ص يرجشلا نبا ةسامحو ١5ص فاصنإلاو ,88 8١ص ؟ج

 "4ص ؟ج ينيعلاو ١١ص هدهاوش حرشو 2147 .100ص ينغلاو .١17ص ةيفاشلا دهاوش حرشو :048ص ءج ةتازخلاو

 ناسللاو :4؟ص رئارضلاو 777/ص ؟ج ينومثألاو ١١١ص اج رردلاو ١١ص اج عمبلاو ١٠ص ؟ج حيرصتلاو

 نم طبضألا نإ ةيرصبلا ةساملا نم القت ينغلا دهاوش حرش يف يطويسلا لاق دقو .1؟؟ص 2١ج يناغألاو :(سنق)

 ."؟5ص ءارعشلاو رعشلا :رظناو يدق يلهاج طبضألاف كلذك سيلو ءةيومألا ةلودلا ءارعش

 : .لصألا يف صقت ()

 نبا نايمسي نأنثا ٠١  +4ص فلتخلاو فاتؤلل يفو ؛يريصلا ىوس ةنيذأ نبا ىلإ هبسن كَم ىلع فقأ / 0
 .عوبطملا هناويد يف تيبلا سيلو كلام نب ثراحلا نب ةَنْيدَأ نب ةورغ :اهو ةنيذأ

 وبأ لاق ءةرصبلا ءاضق هالو جاجحلا ناك» :يدمآلا هنع لاق «سيقلا دبع ةماس نب ةنيذأ نب نجرلا دبع :يناشلاو

 .«ارعش سيقلا دبع راعشأ يف هل تدجو الو ائيش هل دشني ملو ءارعاش ناكو :ناظقيلا

 .تيبلا ..كنع برضا :ةفرطل اعونصم اتيب شفخألا يندشنأ :متاح وبأ لاق» :هيفو 25ص ديز يبأ رداون يف تيبلأو

 «165ص ينغملاو ؛4غص ةج شيعي نباو .ه18ص فاصنإلاو 787ص ”ج بستحملاو 213576ص امج صئاصخلا :رظناو

 رئارضلاو 55ص ؟ج ينومثألاو ١٠ص ؟ج رردلاو ./*ص ؟ج عمبلاو ,777/ص ة؟ج ينيعلاو ؟0١ض هدهاوش حيرشو

 ةيبرعلا دهاوش مجعم :رظناو «عونصم هنإ :لاقيو «ةفرطل تيبلا :يرب نبا لاق ..» :هيفو (سنق) ناسللاو ١٠٠ص

 ققح اهنع لاق 5١1ص يف تايبأ نمض ةفرط ناويد تادايز يف تيبلاو .هناويد يف سيلو :هبحاص لاق ثيح ؟١!ص

 اهنأ ودبيو ؛1 80ص هج» يف اهنم ىلوألا ةثالثلا تايبألا تءاج دقو ١ههص أب ةخسن يف تايبألا هذه تدرو :ناويدلا

 «سرفلا ينذأ نيب ام :سنوقلاو «نعب هادعف درطا قغم هنض ة:نابصلا لاق «برضا» سوباق هيخأو دنه نب ورمع مذ يف

 .هينذأ نيب ئتان مظع :ليقو

 .66٠ص ؟ج باتكلا :رظناو ؛ليلخلا بهذم اضيأ وهو (8)

500 



 يف نيونتلا عم كلذ ناك اك ًائيش اهنم ضَوَعْتالِو هفقولا يف نونلا فذحت

 .ةرورجملاو ةعوفرملا ءامسألا

 اووَشْحا : 2 . 1 5 2 ل رج

 اووشخا :لوقت ءَءاي روسكلا يفو ءواو موضملا يف ضَوَمُي '"سنويو
 [ب /7,] رورجملا ىلع فقولا يف ءيدُيَزو وُدْيَز :لوقي نم بهذم ىلع /ييّشخاو
 .ىلاعت هللا ءاش نإ هباب يف اذه ىلع فقتسو 50

 .قباسلا ردصملا رظنا ()

556 



 عطقلاو لّصولا يّفلأ ُباَب
 ٍضام ٍلعف لك وأ يهو :ناسألا لها نم اق + هولا كل خل

 هلوأ ناك اذإ قالغلا ”(لبعفلا) نم رْمَألا قو ءفّرْحَأ ةخيرأ نم رثكأ لع

 .ًانكام

 ا يل لصولا لأ ايلوأ ىف نوكت ا ”ةيفاملا) لافنألا امه

 ونحت تللعماو + تيوتا و َتْلَعَتْفاَو :تقلظنا :وحن تلكم :يهو

 «تضبقت يأ َتْمَجْنَرْحا ومن تللنعْفاو «ترَقَتسا :وحن تلفتْلاو ءتْرَرَمْحا
 تطّوَلْعا وحن َتَلوعْفاو «تْيَلْوَلْحا :وحن تلَعْوَعْفاَو «تْوَراَمْحا :وحن '”تلاعْفاو
 مدل وحن ىلوألا ماللا ديدشتب َتْلَلَعْفاو ءايرع هتبكر اذإ سرفلا

 هلق هي ف هرئاماف ماو ؛لطو قلأ ةينبألا هذه يف فلألاو

 وا ءانفتلا ريع لع“ منال كلذ عضو اننا ند بكل اناا نقنألا

 نيب ُعَمْجيالَو 72 ادع قولا فرش وشم حالا ل كرس

 .تلذل ةدكف شكلا نينكاسلا ءاقعلا ةكرح لصأو «قينكاس

 ىطلا ل ايي توتا كدييزب بألا ءلدطو ةقلأ دنع تقتكانفاو
 تلو اذإو هاكر اقل ةروتكم نياق يبغا عيبا اذإف ةاهدعب يذلا نكاسلاب

١ 

 .«ر» يف ةدايز 5

 هن )١(

00 

 .«هلجاع ...هردتباو .. .ءيشلا ردابو» :(ردب) ناسللا يفو ءتردتبا :«ر» يف ()

 .تنلاعفاو :لصألا يف ()

 .«ق» و «ر» ف صقن (© (5)

 ت11



 .اهلبقام ةكرحب ابنع كئانغتسال ؛تطقس "(مالكلا)

 يف فّرحأ ةثالث ىلع ""(ناك) لعف لكف :يئالثلا لعفلا نم رمألا امأو
 فرح ٌفذحت كنإف هنم رمأت نأ تدرأو «عراضملا يف هيناث نكس اذإ يضاملا

 :نيَبْجو ىلع اهب ًءادتبالاو ؛هعضوم يف لصولا فلأ َديِرَّتو ةعراضملا
 ىةفلأ تدسك اسوففعوأ ازودكم ةنم "'(عراشملا) لعفلا كلاث ناكام

 اهرسك يف ةلعلاو عنا :«عنصي» يفو «برضا :«برضي» يف كلوقك رمألا
 .ةاتهدقام

 مق :«موقي» يف كلوقك هيف لصولا فلأ نع ّينغّتسا اكرحتم هيناث '”(ناكام) و
 .اذه هبشأام كلذكو يس ٌريسي» يفو

 كنتم ألا ىف هفلا تنشف اهويضط هنع عراضملا لجفلا اخلاق قاكأعو

 هنأل ؛عابتإلل اذه ”(يف) تح اغإو ءجّرخأ :جَرْخي يفو «لّثْفَأ «لّئَقَي» يف لوقت
 .ليلق (لقثتسم '”كلذو) ةمَم ىلإ ةرسك نم جرخي الَثل ؛ظفللا يف ٌفخأ

 "يلع اهتماما انالثا ند !ذألاك فرعا فيرا لمساو اعرتألاو

 .نم هّنأل ؛ردتقا «قلطنا هللا رفغتسا :رمألا يف كلوقك دئاوز قابلاو (فّرْحَأ
 .ىلاعت هللا ءاش نإ هعضوم يف ةدايزلا هْنُك ىلع فقنسو ردقو «قّلّطو َرَفَغ

 ةّمَغل اعابتإ هّلوأ تْمَمَح لصو ْفلأ هّقلأ اًمم ءيش يف لعافلا مست مل اذإو
 هِّبَض يف ٌةّلعلاو متجْنّرحأ ردّثقأ ؛قلطنأ رفغّتْسأ :كلوقك «لعفلا نم ثلاثلا

 .رمألا يف لّثقُ» :يف ةلعلاك

 .«ق» يف صقت )١(
 .لصألا يف صقن (؟)

 .«ره يف صقن )١(

 .«قد يف صقن (8)
 .«(ق» يف ةدايز )0(

 د ع/



 :ءايشأ ةثالث لاعفألا نم اهمضوف :عطقلا فلأ اَمأو

 ةعوطقم يهو «ةزمهلا اهلوأ فرحأ ةثالث ىلع يضاملا لعفلا نوكي نأ :اهدحأ

 هوك انقإ و: «لصأ لأ ءازقلا' ابيع قلا هدهو «ىأو هةذخاو .لكأ :كلوقك

 .اهيف ةدئاز ريغ ةماكلا لصأ نم اهنأل ؛/ الم[ /3]

 يف ةرسبلا ايلوأ فرينأ ةيعيرأ لع ىطانملا لمفلا قوكي نأ :قاقلاو

 .اهرداصم كلذكو لّرْنأو ءىطْعَأو َمَرْكَأ :كلوقك ةعوطقم

 هدو: ةزمبلاو *«لزتو: ءاطقو َةرك لصألا نأل «ةدئئاز فلألا هذهو

 .ةيدعتلل

 اهتكّرَحو ءهسفن نع مكتمل رّبخُأ اذإ عراضملا لعفلا لَوُأ يف عقي ْنَأ :ثلاثلاو

 :ةيرمأ ان ؟فانوقك ةضنلا بيعاسزلا عيناك وأ ايقلق لقفلا اك اذ[

 .ٌردتقأو نفْعَتْسَأو «لكآو

 يك انأب 0 000 قرفلل ل 0 اةعابت .لفل ناك نإو |

 0  ةدايزلا 0 0 0-0-5 هل بجيف يعاّبرلا

 ,لصالا لع سلا دل نيو

 :يهو «ريغال ءامسأ ةرثع يف لصولا فلأ لخد دقو :لصف

 يف هللا نّمئاو .تنناو .."'(مئاو) ٌقرْماو .ةأرماو::ناحنتاو «ناسشثاو .'""ةننباو نبا

 :سماتملا لاق ءنْيا ىنعمب منباو ءمسقلا

 ....ولب نم فوذحم وهو ةلباو نأ يهو :«ر» يف )0(

 .لصألا يف صقن (0)
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 اَتَنْبا اَيَل نوكأ نأ الإ هللا ىَبأ "يت اجود ل لي

 هده نأل «لعفلا' قع بلوه ايفا ءابنألا هذه قت لصرلا "كلا تلح :انإو

 5 اهرخآ يف فذحلا اهقحلو ءلعافلا لعفلا نضتي 5 ةفاضإلا نضتت َءامسألا

 لتعفلا لأ نكس 6 اسيللاوأ تنكشف لاو هّرغأ :تلق اذإ لعفلا قبحلي
 تلصتا وأ اهلئاوأ تكّرحت اذإف ءاه قطنلا نكيل ابيلع لصولا فلأ تلخُدأو

 :كيناي كورمو :ةأرماو نما كلوقك ابنع ءانعتسا ؛فلألا تفدَخ اهلبق مالكب

 :"”ةبؤر لاق "'(6) مسا اذهو ءكَمنا تُععسو

 همس ةرَوُسا لك يف يذلا ماب

 : يونيه هده عاقل لاق لميلا نقلا فلج قيلا كذ

 .اهتركذ نإ :«ق» يف )١(
 77ص يرجشلا نبا تاراتخيو 188ص ؟ج صئاسصخلا :رظناو 15ص ١٠ج بضتقملا يف دربملا دهاوش نم تيبلاو

 ,340هص تايعمصألاو 3ئ١1ص ةج ينومثألاو ,هاكلصص ؛ج ينيعلاو 2377”ص ةج شيعي نباو ههص ١ج فصنملاو

 .١٠ص هناويدو ,١55ص ةييرعلا دهاوش مجعمو

 .«ر» يف صقن (؟)

 بضتقللا يف دربما دهاوش نم وهو .بلك نم لجرل رداونلا يف ديز وبأ هبسنو .عوبطلا هناويد يف سيل ()

 ؟5ص يبارعألا لحسم يبأ رداون :اضيأ 207 «بْلُك نم لُجر ىلإ هبسنو 27١ص ديز يبأ رداون :رظناو ء/76ص اج

 لاق» هيفو (ومس) ناسللاو ء76١ص ةيفاشلا ا حرشو ؛ص ةيبرعلا رارسأو 76ص فاصنإلاو «ص ١ج فصنملاو

 :بلك نم لجرل ديز وبأ دشنأو :يرب نبا

 هيما اج وط وص نلمح اة الرام | ةبؤتلا لطسلا

 .571ص ةيبرعلا دهاوش مجعم :اضيأ رظناو
 .34ص هناويد :رظنأ ءحابر نب بيصن وه (5)

 .ل/8 17ص ؟ج باتكلا :رظنا (5)

 نباو «407ص فاصنإلاو :6ص ١ج فصنملاو 46ص لَمجلاو 770 ,١4ص جو 58ص ١ج بضتقملا :ًاضيأ رظناو

 «؛ 4ص ؟ج رردلاو :4ءص ؟ج عمبلاو ١٠ص هدهاوش حرشو .١١٠ص ينغملاو 45ص هجو ؛#هص هج شيعي

 فاصنإلا يف كلذ يف فالخلا رظنا ءنيِي عمج نييفوكلا دنعو ءدرفم منا نييرصللا نسخ «نياو اذه :(ني) قاسللاو

 ص 2.5١ 5
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 يرذتام هللا َنَمْيَل قيرفو َمُهَن -مهتدشن اّمَل موقلا قيرف لاقف

 هذه رخاوأ نأ ىلع ليلدلاو ءانركذ ا مالكلاب اهلصو امل «نيا» فلأ فذخف

 ّيَنُب :كلوقك ابيلإ فوذحملا َتْدَدَر اهنم ائيش َتْرْعَص اذإ كنأ ةفوذحم ءامسألا

 ."”(ةبيتسو) «يَمَسو

 بجو امنإو ٌثكأ ابيف ّحتفلا ٌنإف هلئّمْيا» الإ ءرسكلاب أدبت ءاممألا هذهو

 .هريغو نكقملا نيب قّرفُيل حتفَف نكتتم ريغ مسا هنأل ؛كلذ

 «يهاربإو «ليعامسإ وحن ّعْطَق اهتافلأف انركذام ريغ ءامسألا عيمج اّمأو

 .كلذ وحنو « ابطضإو ءدؤسأو ضخأو «رمجأو «ليئارسإو

 يف ةفرعملا مال ىلع الإ فورحلا نم ءيش ىلع '"لصولا فلأ لخدي ملو
 ىلع لخدام نيب قّرفُيل ٌحتفلا هّنكرحو «مالغلاو '"'(ةأرملاو) لجرلا :كلوبق
 .فورحلا ىلع لخدام نيبو «ةنكتملا ءامسألاو ةفرصتملا لاعفألا

 فْرملا ىلع اهلوخد ناك اَّل :يوحنلا ىسيع نب يلع نسحلا وبأ انخيش لاق

 .هللا ءاش نإ هفرعاف ءًاردان تاكرحلا نم ّيِطْعَأ ردان

 لصولا فلأ ىلع َتَلَخَد اذإف ؛عطق فلأ مابفتسالا َفلأ نأ ملعاو :لصف

 .ماهفتسالا فلأ ةكرحب اهنع ءانغتسالل ؛لصولا فلأ َتَقَدُح

 ٍديز ْنْبَأ :تئهفتسا اذإ كلوقك '”ريغال) حتفلا ماهفتسالا :فلأ ةكرحو 2[ب/7]

 )١( .هر» يف صقت /

 ١ج هيوبيس باتك :رظنا ءعطق ةزمه هدنع يبف ةيلصأ ةزمبلا نأ ليلخلا ىريو ءهيوبيس بهذم اذه ()

 نبا :اضيأ رظناو :44 - ١٠ص ١ج ,ص ١ج بضتقللا :رظنا هيوبيس يأر دربملا راتخاو ء77/ص .؟جو 6 5 ؟ص

 الث - /8 8ص اج عمبلاو 1١,ص هج شيعي

 .«ق» و «ر» يف صقن (؟)

 .«رد يق صقت (؟9)



 هللا لاق ""(6) ؟ديز قلطْنأو ؟ورم ىلع َدْيَر َرَدتقَأ ؟هّبر ديز َرَفْفَتْسَأ ؟تنأ
 .«نيببْلا ىلع "تالا ىقطْمأ+ "أدع هلل دنع ْمتدَحَنأَ> :لجو زع

 هيفف ءلْمَف وأ ناك ما يف عطقلا فلأ ىلع ماهفتسالا فلأ لخد نإف

 ِهجوأ ةعبرأ

 ةزمملا نأل ؛لصألا وه اذهو ؟ًاديز َتْسَرْكَأأ :لوقتف نيتزمبلا َقّقَحُت نأ :لؤألا

 .«تمركأ» ةزمه ةيناثلاو «ماهفتسالل ىلوألا

 تْمَرْكأ :كلوقك اهئاقتلال الاقثتسا افلآ اهنيب لعجتو اَمَقَقَحُت نأ :يناشلاو

 :ةّمّرلا وذ لاق "'6 ًادْيَز
 ْمَأ تنأآ اَقَنلا نيبو لحالح نيب ءامْشولا َةَيْبَظاَيَق

 :حاّمشلا وَخأ رارض َنْب ةيَرُم لاق اكو
 ساعبا ةعس مم ا  هادس م هما ساس

 بناَرألا دْيَر تنأآ هل ْتلْقَف هّئئَأَرَف هفَيْدَتْساَف “ !تللاَطَت

 .«ر» يف صقن )١(

 .ةرقبلا ةروس نم 4١ ةيآلا (0)

 .تافاصلا ةروس نم +١6 ةيآلا (0)

 ؟ج يلاقلا يلامأو :1"ص لماكلاو 75ص اج بضتقملا :رظناو 278ص ؟ج هيوبيس دهاوش نم وهو (4)

 ةيفاشلا دهاوش حرشو 21١5 ص هجو 46ص ١ج شيعي نباو «485ص فاصنإلاو :؛58ص ؟ج صئاصخلاو ,١1ص

 :لحالحو ءةنيل لامر :ءاسعولا .177ص هناويدو (للج) ناسللاو ء157ص اج رردلاو ١7ص اج عمبلاو 87ص

 .لمرلا نم بيثكلا :اقنلاو ءمجلاب ىوريو عضوم

 ةلدبم تيلاطت يف ءايلاو ىرخألا رداصملا ةياورل قفاوملا وهو «ق» و «ر» يفام تبثأو «تيلاطت :لصألا يف (0)

 .تينظتو تيرست ؟ تللاطت يف ماللا نم

 دهاوش مجعم بحاص هركذي مل تيبلا اذهو .«مثج وهو بلغت نم يح ٍارألا» (ةر) ناسللا يفو ,قارألا ديز :«ق» يفو
 يفو 21845ص ةمرلا يذ ناويد تادايز يف هتدجوو «ةلوادتملا وحنلا بتك يف هب دبشتسا نم ىلإ دتهأ ملو ةيبرعلا

 ك ءًاضيأ ةمرلا يذ ىلإ هيف بوسنم وهو (١ص اج ةزمبلا فرح - اهصاوخو اهعئابطو فورحلا باقلأ باب) ناسللا

 ..ءيشلا ىلع فارشإلا :لالطإلا» (للط) ناسللا يف :تللاطت .يديبزلا هبسني مو (فرش) سورعلا جات يف هتدجو

 ولعلاو فرشلا نم هلصأو ءرظنتو كبجاح ىلع كدي عضت نأ فارشتسالا :هتفرشتسا «ترظنف تلواطت :تْلَلاَطَتو

 .«عفترم ناكم نم هيلإ رظني هنأك

 35 تح 3



 ءاديز تُمركأأ :كلوقك َنْيَب َنْيِب اهلعجتو «ةيناثلا ةزمبلا ففَخُت نأ :ثلاثلاو

 :ىشعألا لاق "(6)

 ليَ د ٌدنَفُم رف "!ناَمْزلا َبْيَر هب رض ىتأ الِعَت مب تأ ةنأأ

 .اديز تم ةركآ لوقتف َنْيِب َنْيِ

 0 ةيقحتلاب «متردلا» " (ةعبرألا) يرألا هذه ٌىرق دقوا

 «"7سانلل تلق تنأ» 0 :رقو) ءلصفلا عم "فيفختلاب 4ُثهَتْرَدْناآا> و

 .«ر» يف صقن )١(

 .«دنفم» نم ًالدب «تسْفُم» «ق» يفو «نونملا بير :«ق»و هد يف (

 نباو 77/ص فاصنإلاو ١١٠١ص ١ج بضتقملا :رظناو 21772ص ؟ج 47ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو

 .؟5"ص هناويدو ؟١٠6ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو (لبت) ناسللاو 5"ص ةيفاشلا دهاوش حيرشو :85ص ؟5ج شيعي

 «ضرملاو مربلا نم لقعلا راكنإو فرخلا :وهو دنفلا نم :دنفملاو ءتوللا يهو ةينملا :نونللا ءاليل رصبيال يذلا :ىشعألا

 .داسقلا وهو لابخلا نم :لبخلاو

 .«ق» يف صقن (0)

 .سي ةروس نم ٠١ ةيآلاو ؛ةرقبلا ةروس نم * ةيآلا (6
 اضيأ يهو « هنع هباحصأ نع ينوجادلا قرط روهشم نم ماشهو «ناوكذ نبا ةءارق يهو لصف الب يأ (©)

 .شعألاو نسحلا مهقفاوو فلخو َحِْوَر اذكو ءيئاسكلاو ةزمحو مصاع ةءارق

 .يناولحلا نع لاملا قيرط نم ماشه نع تيورو «قاحسإ يبأ نباو «سابع نبا ةءارق يهو (1)

 نع نيبجولا دحأ وهو سيور اذكو هريثك نباو ءيناهبصألا قيرط نم شرو ةءارق يهو «لصف الب يأ 0

 .قرزألا
 «يناولحلا نع هريغو نإدبع نبأ قيرط نم ماشهو عفان نع رفعج نب ليعامسإو ورمع يبأو نولاق ةءارق يهو (4)

 ١ج رشنلاو ٠١١ 0ص يناعملا زاربإو 57ص ريسيتلاو ١١ص ةعبسلا :رظناو .يديزيلا مهقفاوو ءرفعج وبأ اذكو

 4١. ص اج جاجزلل هبارعإو نآرقلا يناعمو :40ص اج طيجحملا رحبلاو 10/  616١صو هدص فاحتإلاو 777ص

 .«ر» يف صقن (5)

 .ةدئاملا ةروس نم 117 ةيآلا )0٠١(
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 سا ةرع سس  ةهل

 ,”"فيفختلاب «تنأأ» و «لصفلاو "'قيقحتلاب «تْلُق تنل و ,2”قيقحتلاب
 "(فلأ) ىلع ماهفتسالا فلأ تلخد نإف "لصفلا عم '؟فيفختلاب «تنأآ» و

 ؛(افدْحُت مل اًنإو) ةدم اههنم لدْبَأو ءافذحُت ل "”ءاللاو فلألا ىلع وأ ءهللا نّمْيآ
 ولف «حتفلا ماهفتسالا فلأ ةكرحو «حتفلا اهتكرح ّنأل ؛لصو يفلأ اناك نإو

 - هللا ْنياآ :تمهفتما اذإ لوقتف رابختسالاب ربخلا سبتلال ماهفتسالا يف ابَتْفَدَح

 مأ مّرَح "نْيَرَكَدلاَآ لق» :لجو زع هللا لاق اك ؟رادلا يف لجرلاآ ؟نلعفتل

 .«مكل نذأ "هللآ لُق> و «نييقتألا

 فلأ تفذح نكاس لصولا فلأ لبق ناكو "”(مالكلا) تلصو اذإو :لصف

 .نينكاسلا ءاقتلال ؛ئكاسلا كلذ تكَّرحو «ءلصولا

 '"لْيَللا مثل :وحن ٌيكلا نينكاسلا ءاقتلا ةكرح يف لصألاو

 اوَلَمْعا "لقوا :لجو زع هللا لاق ا ءَكَمْدا ْدَح ءديز َنْبا لَس َلُجَّرلا برضا
 .ىلاعت هللا ءاش نإ هعضوم يف كلذ نّيَبنسو «هُلوُسَرَو ْمُكْلَمَع هللا َىرَيَسَف

 .؟؟6ص يف نُيِتَقباَسلا سيو ةرقبلا يتيأ جيرخت عجارم رظنا (5-5-9)

 . «ر» يف صقن (0)

 .نسه يف ةدايز (5)

 .ماللا فلأ ىلع :«» يف (0

 .ماعنألا ةروس نم 144 .15؟ ناتيآلا (8)

 اك .سنوي ةيآو ماعنألا يتيآ يف لصولا ةزهه فذح مدع ىلع ءارقلا عمجأ دقو .سنوي ةروس نم 44 ةيآلا (9)

 ةيفيك يف اوفلتخاو ءاهنييلت ىلع اضيأ اوعمجأو «ءادتبالا يف الإ تبثتال يهو ءلصو ةزمه اهنأل اهقيقحت مدع ىلع اوعجأ
 1 .15 17ص فاحتإلاو ,577/ص ١ج رشنلاو :ةعص يفاعملا زاربإو 2377ص ريسيتلا :رظنا «نييلتلا

 .«ر» يف صقن )٠١(

 .لمزملا ةروس نم ” ةيآلا )1١(
 .ةبوتلا ةروس نم ٠١١ ةيآلا (10)

 5 حرك



 يف كلف ءعابتإلل "'(تمهض) ةموضضم اهفذحت يتلا ْفلألا تناك نإف

 1 :ةنايتحو البق يذلا نكاننلا

 قلطنا له «جرخا مق :لوقتف رسكلاب لصألا ىلع هَقْيرْجأ تش نإ
 ."!(؟ديزب)

 قلطنا لَه ءجّرخا ْمُق :لوقتف فلألا تمض 5 عابتإلل تْمَغ تئكش نإو

 ”هربتنل َدقلَو> «اوٌرطنا ""لُق) :اغيمج اهب هع دقو ؟ديزب
 نأ امإ ءانركذ اّمَع جرختال تافلألا نم ءاّرقلا هركذيام عيمج ّنأ ملعاو

 :ةكعام مني لام ذنفلا وغت ءاببأب اهوثتا"" يأ الإ رخال امطقا ذأ الطو :نوكت
 اهيردم كو هرؤكحام فتح ريق ةادألا قلاو فق ع وخلا يلاو | 1

 .لجو زع هللا ءاش نإ كلذ فرعاف ءانركذ

 .«ق» و «ر» يف صقن )١(

 | .«ق» يف صقن ()

 :لاق مث ءماللا مض نم ةءارق ىلع 77/0ص ؟ج يف هيوبيس اهب دهشتسا دقو ءسنوي ةروس نم ٠١١ ةيآلا (0)

 رئاس تفلاخف فلألا يف اوهرك ا؟ انبه رسكلا اوهركو ءءادتبالا يف فلألا اوض 5 هوكرح ثيح نكاسلا اوضف....»

 مو ءاورظنا لق :اولاقف موق رسك دقو....» :لاق مث «لصولا تافلأ ىتعم «تافلألا رئاس فلألا تفلاخ !؟ نكاوسلا

 ةزمحو ءصاع ةءارق يه يريصلاو هيوبيس ابيلإ راشأ يتلا رسكلا ةءارقو «ريج رخآك اهولعج مهنكلو فلألاك اهولعجي

 رشنلاو 54ص هج طيجلا رحبلاو ,”؛55ص يناعملا زاربإو 2760ص ةعبسلا :رظنا .ماللا مضب نوقابلا أرقو «بوقعيو

 .5017 185ص فاحتإلاو ,7؟0ص ؟ج

 لادلا ركب أرق دقو ءايبنألا ةروس نم 4٠ ةيآلاو ءدعرلا ةروس نم ؟؟ ةيآلاو .ماعنألا ةروس نم ٠١ ةيآلا (4)

 .اعابتإ لادلا مضب نوقابلا أرقو ءنسحلاو يعّوطماو بوقعي مهقفاوو «ةزمحو ورم وبأو ماع نينكاسلا ءاقتلا لصأ ىلع

 .185ص فاحتإلاو ,555ص ؟ج رشنلاو 76١2ص ةعبسلا :رظناو

 ....اهوعم منأل :لصألا يف (ه)

 عل ع



 مسقلا باب
 .نمو «ماللاو ءءاّثلاو ىاولاو ءاَبْلا :سْمَح مسقلا تاودأ

 ًارهاظ هب مَسْقُم لك ىلع لخدت اهنأل ؛مسقلا يف لصألا يبف ءابلا اًمأف

 :”رعاشلا لاق «نلعفأل كبو «نلعفأل هباو نلعفأل هللاب :كلوقك ارمضم وأ ناك

 ناكان فالف نزف ندا ةدفتأ تداحكالا

 الو ءربظم لك ىلع لخدت يبف ءدحاو جرخم نم امنأل ؛ءابلا نم لدب واولاو

 ««كو» :لوقتالو «كَقَحو ءديزو ههللاو :لوقت «تارمضملا نم ءيش ىلع لخدت

 ةيبرعلا نم عضاوم يف اهنم الدب نوكت ا؟ وواولا نم لدب ءاتلاو ««ةّو» الو

 ؛ىقتو ءىوقت كلذكو ««تُنرَو» نمو «هجولا نم هنأل ؛ثارّثو ءهاَجُت :كلوقك
 :لوقت "اعتز هللا ""!(منا) ىلع الإ. هانلا قعأ - .لخدت الو .«تبقو.نمذلأل

 هيفو «هكَماَنْصَأ ”نديكأل هللاَتَو» :لجو زع هللا لاق 5(7) نَلَعْفأل هللات

 ا”(ىلاعت) هللا "(مسا) ىلع الإ لخدتتال :ماللا كلذكو «نيهلا عم بجعتلا ىنعم

 :""يلذبلا بيؤذ وبأ لاق '(نييلاو) بجعتلا ىنعم اضيأ اهيفو

 شيعي نبأ :رظناو 15ص ؟ج صئاصخلا يف ينج نبا دهاوش نم تيبلاو .ةعيبر نب ىماس نب ةّيَوْع وه )١(
 بلجتل ينع الاحترا اهسفن نم ةأرملا هذه تربظأ :لوقيو ١١٠٠2ص قوزرملل ةساملا حرشو :ة4ص هجو 4ص هج

 :يلابأامو ءاببطاخي اهيلع لبقأو ءاهبنع رابخإلا نع فرصنا مث ؛سانلا ةنسلأ ىلع هترثكو قارفلاب تدانو ءاغغو انزح يلع

 .مسقلا باوج

 .«ر» يف صقن (5)

 .ءايبمألا ةروس نم هال ةيآلا (5)

 .«ر» يف صقن (5)

 .«ر» يف ةدايز (0)
 - لاق «يلذملا ةانم دبع ىلإ لصقملا يف يرشخعزلا هبسنو «يلذبلا ذئاع نب ةيمأ ىلإ معألاو هيوبيس هبسنو (3)
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 سآلاو ناّيظلا هب ٌرِحَبْدَمب ِدّيِح وذ ماَيألا ىلع ىقبي هلل
 ا .ىقبيال هللاو :دارأ «هللات :ىوريو

 كنإ "") بر '"نِم اولاق) ١ 'يَر نم :كلوق يف الإ لمعتست الف «نيم» امأو
 اذهب هصاصتخا ىلع كلذب "ديل (”ير نم :لوقيف ملا مي نع مهنمو أ
 .هب فلحي اّمم هريغ نود مسالا

 اضوع "'(انهه) اهلعجت هللاو يإ ديري ءانك ناك دقل هللاه 'يإ :لوقتو
 .اهعاتجا 0 الو واولا نم

 :نيهجو ىلع "اهب قطنلاو
 "”لثم هللاه :لوقيف نينكاسلا ءاقتلال ظفللا نم فلآلا فذحي نم مهنم

 مس

 .هللاو 3-3 0

 رخآ رطش عم لوألا هرطش ينفملا دهاوش حرش يف يطويسلا ركذو «يثيللا سابعلا نب لضفلل ليقو...» :شيعي نبا <

 5 ع وك

 مدخ وذ لاعوألا نم دولص قدأ

 دلاخ نب كلام ىلإ بسُتو «بيؤذ يبأل «405 ,75/ص نييلذبلا ناويد يف وهو .ةيؤج نب ةدعاسل ةديصق نض

 .يعانخلا

 2١ج صصخلاو 75ص تاماللاو 46ص لمُجاو 56ص ؟ج بضتقلا :رظناو 66ص ؟ج هيوبيس دهاوش نم وهو
 "57ص عمبلاو 150 .هالص هدهاوش حرشو ,6١1غص ينغملاو ١5ص ةج ةنازخلاو :59 .ة8ص هج شيعي نباو ١١21ص

 عمج :بنعك ديحلاو 2197/ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو «(ديح) ناسللاو 2185”ص ينومثألاو 2:56 327وص ؟ج رردلاو ,9

 يف ناتبني اهو «ناحيرلا :سآلاو ءربلا نيمساي :نايظلاو «يلاعلا لبجلا :رخمشملاو ءلبجلا نرق يف ءوتنلا وهو حتفلاب ديح

 .ضرألا نوُرُحو لابجلا
 .«ق» و «ر» يف صقن )١(

 .هر» يف صقن (1-5)
 . ند يف ةدايز ()

 :رظناو .«مسقلا يف الإ لمعتسي الو هريجو معنك هب باجي فرحف يإ ءامأو» :"ءص هج شيعي نبا يف ()

 ./1ص بيبللا يِنْغُم

 .اهج :«ق» و د يف (5)

 .«اهفذحو ءاه» فلأ تابثإ عم امهالكو ءابلصوو ةزمبلا عطقب «هلللاه» :لاقي» :؟:5ص بيبللا ينغم يف (0)
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 :لوقيف ءسدّم هنأل ؛اهدعب نكاسلا دوجو عم فلألا تبثي نم يو

 .كلذ هبشأ امو «لاّض» و «ةّباد»» سايق ىلع هللاَه

 هللاب ل اذإف «فوذحم لعفب بصن عضوم يف ٌفورحلا هذه هنأ ملعاو

 فذَح هنأ الإ ءكلذ هبشأامو «هللاب مسقأ وأ «هللاب فلحأ ءلصألاف تَلَعْمَأل

 نآل. ؛عاسلاو مسقلا فورح يف لصألا ناك كلذلو ؛هّيلع 7 مالكلا ةلالدل

 ةابلإف ءديزب تررم :كلوقك اهدعبام ىلإ لعفلا لصوت ىلا ىه «ءابلا»

 .انيب ؟ ةزمبلا ةلزنمب لاعفألا ةيدعتل نفو ديزل نورلا فلما

 هب ّمسقملا َّمْنالا تْبصن مسقلا يف فورحلا هذه نم ائيش تفذح اذإف

 :ةمّرلا وذ لاق ''(5) َتلَعْفأل هللا :كلوقك

 رك 1 امان هللا هَل يبل ل

 يع لك هج مسقملا مسالا ىلع مابفتسالا فلأ تلخدأ نإف

 ؟نلعفتل هلآ :لوقت «مسقلا فورح نم اضوع مايفتسالا فلآ تْراَضَو

 نما ةكترقك ذب هب مسقملا ىلإ فاضت ءاممأ ""(اضيأ) مسقلا يف لمعتنّتو :لصف

 هللا ُنّمْيا :هريدقت فوذحم هربخو «ءادتبالاب عفر ''(هللا) نّمِئاف تلعفأل هللا

 .مسقلا باوج ناعفألو ءهب َمقَأم هللا نَمِيا وأ ءيبتق

 .«ق» و «ر» يف صقن . )١(

 هج شيعي نباو ١١ص 5١ج صصختا :رظنأو .146ص اجو 77١ ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو (؟)

 قح هيمر هنكي ملف يمارلا نمايم نع ذخأام ءابظلا « ١2041ص هتاويد تاقحلمو 87ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو ١٠2"ص

 يف لثلا هب برضو ءاموؤشم ةمرلا وذ هلعجف نمايملا نع هذخأل هب نيتي نم برعلا نمو « «هب مءاشتيف هل فرحني

 .هاوهو هبلقل اهاوهو اهبلق ةفلاخمو هنع َةّيَم فارحتنا

 .هدح ىلع :«ق» و «ر» يف (0)

 .«ر» يف ةدايز (4)

 - عءال



 .نلعفأل هل هللا ميا :لاقيف هنم نونلا فذحت دقو

 تلعفأل هللا م :لاقيف اهدحو مملا ىقبتف ''(اضيأ) ًءايلا / فذحت م دقتو [ب/دك]

 .مسقلا يف هدالا اذهل مهلاعتسا ةرثكل كلذ ""(ناج) انو

 .هللا نيو هللا دبعو )هللا ٌةَنامأو ءهللا ٌرْمَعَل :كلذ نمو

 ةمزال هللا ٌةنامأ :تلق كنأك ءفوذحم ربخلاو «ءادتبالاب عوفرم كلذ لك

 "”(كلذ هبشأ امو) يفلح هللا ْنيِيو ينمزلي هللا دبعو (”'يل
 هللا ةنامأ :لوقتف) هللا نيميو هللا دبع» و هللا ةنامأ» يف بصنلا زوجيو

 َنيِي رّكْذأو هللا دبعو هللا ةنامأ يسفن ملأ :لوقت كنأك (هللا َنيِم "و «هللا دبعو
 :سيقلا ْوُرْما لاق هللا

 (0يلاصوأو كُيَدل يمأر اوُعّطَق ولو ًاميسعاق عحربأ هللا نيه تلقف

 كدْعقو هَتْلَعَف لإ هللا كرم ْدَع :ميلوق رداصملا نم مسقلا يف لمعتسي امبو
 قعمو «رمدم لهعفب نابوصنم ناردصم كدفقو 2كّرمَعف .تلعف الإ هللا

 هللا كّريمعت َكُتْرَكَذ يأ َكللا كّترَمَع :تلق كنأك "(تلعف آلإ) هللا "كَرْمَع

 .«ق» و «ر» يف صقن )١(

 .ن يف ةدايز (؟)

 .لصألا يف صقن (9

 .«ق» يف صقن (4-9)

 ؟ج صئاصخلاو ,40ص لممأو 55ص ؟١ج بضتقملا :رظنأو 204/ص ؟ج هيوبيس دهاوش نم وهو (5)

 حرشو 777”2ص ينغم او ىلا ١٠ص (ج ةنازخلاو ,١٠:ص هجو ,؟/ص هجو ١٠٠ص الج شيعي نبأو ,8غص

 ١ج ينومثألاو .؛5ص ؟ج رردلاو :؟8ص ١ج عمبهلاو .14868ص ١ج حيرصتلاو ١١ص ؟ج ينيعلاو .107ص هدهاوش

 .2”5ص هناويدو 00ص

 هذه نم بضتقملا يشاوح يفو 2554 - 555ص ؟ج بضتقملاو 20077 - 77١ص اج هيوبيس باتك :رظنا (5)

 هيف نييوحنللو» :أ/7+ ٍةر ١ج ليبستلا حرش يف ليقع نبا لاقو (رع) نأسللا :اضيأ رظناو «نايب لضف تاحفصلا

 .«فلكتم رشتنم برطضم مالك

 .«ق» و «ر» يف صقن (9
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 كتلأس :تلق كنأك ءءاقبلا :اعيمج رْثَعلاو رّمُعلاو يلب هللا كّفصو ْيأ

 تْيصنو «ءابلا تْقَدَح مث ءءاقبلاب هل كفصوب يأ هللا كريمعتبو هللا كرمعب

 :ساَحْسَحْلا ينب دبع ("(مْيَحَس) لاق ءرمذملا لعفلاب ردصملا
 ا”ايداهت اَنْبلِإ تَءاج ام ةيآب ىَنَق اي هللا َكَرْمَع ابيل ينكلأ
 انركذ ام هانعف

 رْمَعِب كّتلأس يأ هللا َكَتِرَمَع :لاقيف مسقلا يف اضيأ هلعف نولمعتسي دقو

 (هيوبيس ”هدشنأ) :”رعاشلا لاق «هئاقبب يأ هللا

 مَلَس يذ ّمايأ انّيراج تْنُك لق انل تركذ ام الإ هللا كترمع
 | :يبارعألا نبا دشنأو

 ”بِراَصُت فيك ماوقألا اوُربْخَت ملأ ُهنيقل ْذِإ كتاب ْكبرَمَع

 .كئابآ رمُعب كتفلَح يأ مُكَتِرَّمَع :لاقف

 يأ ءهللا كدعقب "(كلأسأ) :لاق هنآك ,ىرجلا اذه يرجي ''(هللا) كدعقو

 .«ق» يف صقت )١(

 ؟ج يرجشلا نبا يلامأو (كلأ) ةغللا سيياقم :رظناو 77ص تاماللا يف يجاجزلا دهاوش نم وهو ()
 «ةلاسرلا كولألاو «يتلاسر غلبأ :ينكلأ 75ص اج ةنازخلا يف اضرع دروو ١7ص يرجشلا نبا ةسامحو 79ص

 .نوكسو ليامت يف يشم وهو «لاقثلا لبإلاو ءاسنلا يشم :يدابتلاو

 .139ص هناويد :رظنا ءصوحألا وه (5)

 ةنازخلاو «غ05ص ١ مسق ؟ج يفاريسلا حرشو ١7ص لماكلاو ؟؟؟ص"؟ج بضتقملاو .155”ص اج باتكلا :اضيأ رظناو

 لبج دنع زاجحلاب عضوم :ملس وذو .(رع) سورعلا جاتو ناسللاو ه"ص ؟ج رردلاو :؛08ص ؟ج.عمبلاو ١7ص اج

 .1727ص اج نادلبلا مجعم رظنا .ةنيدملا نم بيرق

 اهنم بتك ةدع هل ءتيكسلا نباو بلعث هنع ىورو ءيئاسكلا نع ذخأ هللا دبع وأ دايز نب دمع وه (4)

 نانجلا ةأرمو 7١ ١7ص ؟ج بهذلا تارذش :رظنا نيتئامو نيثالثو ىدحإ ةنس ارماسب يفوت .«ليخلا» و هرداونلا»

 .187 - ؟9؟ص ةيغبلاو ٠١ ١ص ؟ج

 ةغللا بتك وأ ءبدألا بتُك وأ وحنلا بتك يف هب دهشتسا نم ىلإ دتهأ لو لئاق ىلع تيبلا اذبل رثعأ ل (5)
 .ةلوادتلا

 .«ر» يف صقن )١(
 .«ق» يف صقن (0

 -ثةة 



 :لاقيو ٌةَياََلا هّناسأ يهو «ءانبلا دعاوق نم ذوخأم «تابثلاب يل كفصوب

 :ةَرْيَولا ب ُمُمَتُم لاق هللا كَديعقو ءهللا كدعق

 "امج دب داؤُفلا َحْرَق ينكنت الو ةَممالَم ينيعبمُت الأ كد قب

 :"ارخآلا لاقو

 اَيدانلا نْيَتقْفقّصلاِب اعمست مأ هَل اّننَأ ىذلا هللا اَمُك دِسَق

 كرم نم هللا «!َترَّمَع» لمُعتْسا 3 لعف «كدعق» نم لَمْعَتْسي ١

 كتلأس :لوقت ا؟ هدعب ايف لمعي ردصم هنأل ؛كّرْمَعِب بوّصنم هللا مساو 7(هللا)

 .ردّصملاب بصنتف ءاقبلاب هللا كفصوبو هللا "(كركذب)

 ”نَبَهْذَأل فلخأو "'(نَبَهْذأَو) (ًنلَعْفأل "مسقأو) َنَلعْفأل ُتْيَمْكَأ :لوقتو :لصف

 ظفل هّظفَل ناك نإو َنآَعْفَأل هللاو :ةلزنم كلذ "(عيمج) نوكيف تَلعْمأل ُدَبْشَأو

 كنأك ءءاعدلا هانعمو ربخلا ظفل هظفلف كل هللا َرَفَغ :ءاعدلا يف لوقت اك ءربخلا

 سيلو فاطعتسا هللا كدعقو ..» :يرب نبا لاق ثيح (دعق) ناسللا :رظناو «تابغلاب هللا كفصوب :«ق» يف 0)

 .«مسقلا باوجب بجي مل هنوك مسقب سيل هنأ ىلع ليلدلاو :لاق «يلع وبأ لاق اذك «مسقب“

 مقم ةديصق نمض لماكلا يف دربملا هركذو 58ص لماكلاو ,7«ص ؟ج بضتقللا يف دربملا دهاوش نم وهو ()

 نايبلاو 2277ص ١؟ج صصخللاو ١٠ص ١ج فصنملا :رظناو :ةمالم ينيعمتت الأ هللا كرمعف :ةياورب 470/ص يف

 هذه يف هتياورو (دعق) ناسللاو ؛ه05ص ١ج رردلاو :؛هص ١ج عمبلاو ,776ص اج ةنازخلاو 55ص ؟ج نييبتلاو

 .١١5ص دهاوشلا مجعم :رظناو تيبلا ..الأ كديعق :اذكه رداصلا

 رردلاو 5ص ؟ج عمبلاو (دعق) ناسللا :رظناو 5ص لماكلا يف دربملا دهاوش نم وهو قدزرفلل تيبلا (©)

 «ماشلاب عضوم ناتضيبلاو (ناتضيبلا) نادلبلا مجعم يف وهو .رداصملا عيمج يف «نيتضيبلاب اعمست ملأ :يورو 6ص اج

 .نيتضيبلاب :اضيأ هتياورو 0445 ص هناويدو «655ص ةيبرعلا دهاوش مجعم :اضيأ رظناو

 .«هر» يف صقت (5)
 .«ق» و «ر» يف صقن (5)

 .«ق» يف صقن ()
 .هرم يف ةدايز (0



 نيقفانلا ّنِإ "ادَبْشَي هللاو» :لجو رع هللا لاق ,كل رفغي نأ هللا لَأْنَأ :تلَ

 :ةغبانلا لاقو «4َنوُبذاَكَ
 يِراَرَض ٌوُدَعلا ىَلَع َّقْشَي اَمِم هنإ "ورمع َنْب َعْرَر اي َتْفَلحَ

 /هللاب تبق :هلك اذه يف ريدقتلاو «مسقلا هانعمو ربخلا ّظفل هظفلف

 نوفذحي م الإ «هللاب دهشأو «(هللاب "فلحأو) (هللاب '"تفلحو) (هللاب "'مسقأو)
 :هيوبيس هدشنأ ءرعاشلا لاقو ءهيلع مالكلا ةلالدل

 ُملْظُم "كلا نم ٌموي مّكل ناَكَل متلو اييقتلا ول نأ ميكأَق

 .هللاب 8 :ىنعملاف

 مق :تلُق كنأك «لعفلا راضإ ىلع تَبهْدَأ انيمي نَلعْفَأل امتَق :ل

 مسقلا ب باوج ىلع نورصتقيو ءاعيمج هب مسقملا عم لعفلا اذه نوفذحي دقو , ا

 اذه َلُكو َنَلعْفَأ 3 ما ”"(مللاو :ىنعملاو) َنآعْفألو نَموُقأل :كلوقك

 :لجو زغ هللا لاق ''؟(5) دارملا ىلع مالكلا ةلالدل ؛"ناجينإو) راصتخا

 .مسقلا ظفل مدقتي ١ مسقلا باوجب ًءاجف 4ْمَكَلْجْرَأَو ْْكَيِدْيَأ "َنعْطَقَأل

 .نوقفانملا ةروس نم ١ .ةيآلا )١(

 .ييعلاو ةنازخلا ةياور يهو «يننإ :«ق» و هر» يف )١(

 يف اضرع دروو «ةلوادتملا وحنلا بتك يف هب دهشتسا نم ىلإ دتهأ مو ةيبرعلا دهاوش مجعم يف ركذ تيبلا اذهل دري ملو

 .ةهص هناويد :رظناو «40:5ص اج اضيأ اضرع ينيعلا يف دروو ؛ 8ص ؟ج ةنازخلا

 . «ق» يف صقت ()
 . «ق» و هر» يف صقت (5)
 .سلَع نب بّيسلل تيبلا (0)

 حرشو ”5ص ينغلاو ,”””:ص ؛ج ةنازخلاو .4؛ص هج شيعي نبأ :رظناو :؛0505ص اج هييوييس دهاوش نم وهو

 .50”ص ؟ج ينومشألاو 5ص ؟ج حيرصتلاو ..:ص هدهاوش

 .لصألا يف صقت ()

 .«ق»و «ر» يف صقت ()
 .ءارعشلا ةروس نم 45 ةيآلاو «فارعألا ةروس نم ١١4 ةيآلا ()
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 :""رعاشلا لاقو

 مَدَعَالَو َّيَلَع فْوَخ اَهَدْعَب اَم ٌةّيقَع نَيتأَنَل تْملَع ْدَقَلَو

 ا""(تماع ْدَقَل هللاو :لاق هنأك)

 :ءايشأ ةعبرأب نوكي مسقلا باوَج ّنأ لعاو :لصف
 .الو ءاَمو «نإو «ماللاب

 .يفنلل «ال» و ءام» و ءباجيإلل «نإ» و ٌماللاف

 اهدعب عفترا مسالا ىلع تلخد اذإف «لعفلاو مسالا ىلع لخدتف :ماللا اَمأَف

 اذإو «قلطنم وّرْمَعل هللاوو قلَطَنُم ديزل هللاو .:كلوقك ءادنبالاب "'(ممالا)
 وأ ةفيفخلا نونلا ُةُْنَمْرْلآو ءلابقتسالا ىلإ ةّنَلقت عراضملا لعفلا ىلع تلخد
 (”(هللاو) :كلوقك ءادتبالا مال نيبو اهنيب َقَرْفّيل كلذ ٌريغ زوجيال «ةليقثلا
 .نَبَهْدألو ْنَموُقَألو ورمت نيهذَيلو ءديز ٌنموقَيل

 ٌفذح ْنْمْحَي الو «ُنَق» عم الإ يضاملا لعفلا ىلع ٌماللا هذه لخدت الو .

 :سيقلا قرما لاق اَمَك رعشلا يف الإ اهعَم نق
 ("لاّصآلو ثيدَحْنمْنِإاَفاوُماَنل ٍرِجاَف ةفلح هللاب ابل َتْفَلَح

 .يّبضلا شرْبألاب بقليو «ةساجلا ءارعش نم طْوَح نب رماع وه )١(
 ترثع دقو «ةلوادتملا وحنلا بتك يف هب دهشتسا نم ىلإ دتهأ لو «ةيبرعلا دهاوش مجعم يف ركذ تيبلا اذبل دري ملو

 :هدعبو هده قوزرملل مات يبأ ةسام حرش يف ةثالث ِتاَيْبأ لَو هيلع

 ْمتِقْلاَو َضْوَقَت ام لف َمالَعْف ثكام َةَرْوَر قحلا تيب دوُزَأو
 :قوزرملا لاق ..:ص فلتختلاو فلتؤملا يف اضيأ ةثالثلا تايبألا تدجوو

 .«هتوم موي نم راهنلا رخآ ةيشعلاب ينعيو « « ُنّيِتََتَل » ب هباجأ كلذلو «مسقلا ىلع يرجي «تماع دقلو»

 . لصألا يف صقن (0
 .«ق» يق صقن (9

 .لصألا يف صقت (8

 .ا/لص رظنا «ةرصبتلا باتك دهاوش لوأ وهو ءرركم دهاشلا اذه (5)

5075 



 .اومان ْدَقَل :ريدقتلاف

 ْدَقَلَول :لجو زع هلوقك «دق» َعَّم الإ تماع ايف نآرقلا يف لمعتسُي مو
 . 1« هربتنا هقلوؤ هوذا ةوفتفالا "ذا

 هللاوو ءقلطنم اديز نإ هللاو :كلوقك ٌريغال مسالا ىلع لخدتف :«نإ» امأو
 .رادلا يف ًاديز ّنإ َتْفَلَحَو «يراخل ًارمع ّنإ

 يف ماللا ةلزنب يفنلا يف يهوأ') لعفلاو مسالا ىلع لخدتف ءام» امأو

 دّيزام هللاوو َدْيَز ماقام هللاو :لوقت «""(لعفلاو مسالا ىلع اهلوخدل باجيإلا
 .اًئاق

 ىلع تلخْدَأ نإو يغال لصفلا ىلع الإ لخدتال.اهنإف :'"(ال) امأو
 هِلْصأ ىلع اهدعب ""(لعفلا) عفتراو «لابقتسالا ىلإ َُنرّيَص عراضملا ”(لعفلا)
 .ورمع بهذيال "(هللا) و ءنيز ٌموقيال هللاو :لوقت

 ىلإ عراضملا '() لقنت !؟ لبقتسملا ىلإ هلقنتف يضاملا لعفلا ىلع لخدتو
 ال :ديرت َتْمَقال ِهَللاَوَو ءبهذيال :ٌديرت ًأدبأ ديز َبَهَذال هللاو :لوقتف يضاملا
 ٠ .موُقأ

 ءاهيلع ""باوجلا نوكيو ءمسقلا باوج نم «ال» فذحت نأ زوجي هنأ ملعاو

 ؤرما لاق 5 تبهذ الو «موقأال "”(هللاو) ىنعمب ءتبَهَذ هللاوو «موُقأ هللاو :لوقتف
 :سيقلا

 .رمقلا ةروس نم 4١ ةيألا )١(

 .ءايبنألا ةروس نم ١4و دعرلا ةروس نم 75و ماعنألا ةروس نم ٠١ تايآلا ()

 .«ق» و «ر» يق صقت (5-5)

 .«ق» يف صقت (9)

 .«(ر» يق ةدايز )0(

 .اهيلع ىعملا نوكيو :«ق»و «ر» يف )0
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 (”يلاصوأ: كيد يسأراوعطق "ولو) 2 ًامعاق خرثأ هللا نيم تلقف
 .ًادعاق حربأال يأ

 .«ال» يف الإ مسقلا ةبوجأ نم ءيش يف فذحلا زوجيالو

 يفنلا سبتلي ناكف «نونلا اهعم تَفَدَل تَفدَح ول اهنإف :ماللا امأ

 .باجيإلاب

 َفذحُت نأ زوجي الو «لعفب تسيلو ءاهدعب ايف /ةلماع يبف :«نإ» اأو 1[ب/>«]

 ةلالدلا كلذب لُطبي هنأل ؛ابللع لّطبيو فذحت نأ الو ءاهفعضل اهلع ىقبيو

 اهيف ٌةّلعلاو .ربخلاو مسالا يف ةلماع اهنأل ؛فّدحتال ءام» كلذكو ءمّقلا ىلع

 لاق ءاهريغ فذح زجي ملو ءابفذح زاج كلذلف «ءال» ٌريغ َقْبَي مف «نإ» يف ةلعلاك

 .ًاتفتال أ 4فّسوُي "ركذت ُوَنفَت هللات» :لجو زع هللا

 ةثالث كلذ '”(رُكذ) يف كلف اهب فلُح نيِي نع تربخأ اذإ كنأ لعاو :لصف
 :هجوأ

 .ىَصَقَتو ناك ءيش نع ربخت كنأل ؛بئاغلا ظفلب تأت نأ :اهدحأ
 لاما كلت يف هل لبق يذلا لا كالذي ديرت فطمتسلا طنا تح نأ ناو
 بئاغلا ظفلا ع تَموُقَيل ُهَفَلْخَتْسا :لوقتف فلاحلا ظفلب ّقأت نأ :ثلاثلاو

 تَموُقَتل هل "(لاق) :تلُق كنأك ءبطاحملا ظفل ىلع ءَنَموُقَتل هَفّلْخَتْساو
 :لق :هل لاَقَف ةَفَلْخَتْسا :تلُق كنأك .فلاملا ظفلب َنَموُقأل ةَفلخَتْساو

 .""(نَموُقأل)

 .؟؟8ص يف ابيرق ىضم دقو رّركم دهاشلاو ««ق»و لصألا يف صقت )1١(

 .فسوي ةروس نم 46 ةيآلا (0

 .«ر» يف صقن (؟)

 .«ق»و «ر» يق صقت (9)

 - غ0



 لإ نوئيتأل "ليِئاَرْسِإ يب قائم انْدَحَأ ْذِإو» :لجو زع هلوق اذه نمو

 ىلع "'ءاتلابو «بئاغلا نع رابخإلا ىلع "'ءايلاب «4هللا الإ َنوُدَبْمَيألِ و <هللا
 «نَموَقَتل هللاو :لوقت اك هللا الإ نودبعتال هللاو :مبل ليق هنأك ءمبل ليقام ظفل

 دّبعتال :اولاق يأ ءهللا الإ "ةّبمتال :لكتملا ظفل هيف زاجل نآرقلا ريغ يف ناك ولو

 .هللا الإ

 ةثالث هيف زوجي 4ةهّلُهأو هْنتْيَبْنَل هللاب '"اوُماَقَت اوُلاَقل :ىلاعت هلوق كلذكو

 ."ممنَيبتَل هل اولاق) :لاق هن ءلكتملا ظفل ىلع نونلاب «هنتيبنل» :هجوأ

 :ضعبل مهضعب لاق :ليق هنأك ءمبل ليقام ظفل ىلع "ءاتلاب َكَنَتيَبَلِ» و ٠

 .اذه رخآلل مهنم قيرف لك لاق يأ «هنتيبتل

 فرعاف بئاغلا- نع رابخإ هنأل ,"بئاغلا ظفل ىلع "(ءايلاب) كنتي َو

 .ىلاعت هللا ءاش ْنِإ كلذ

 .ةرقبلا ةروس نم 85 ةيآلا )١(

 .شعألاو نسحلاو نصيحم نبا مهقفاوو «يئاسكلاو «ةزجو نيثك نبا ةءارق يهو ) ٠

 ىلع ةيآلا يف ةزئاجلا بارعإلا هوجو يف ليوط ثحب طيحلا رحبلا يف نايح ينألو اذه .نيقابلا ةءارق يهو ()

 589  ؟52؟”ص اج طيخللا رحبلاو ,586 59هص يناعملا زاربإو 2075ص ريسيتلاو 2.177ص ةعبسلا :رظنأ .نيتءارقلا

 .36١ص فاحتإلاو ,88١5ص ؟١ج رشنلاو

 .لفلا ةروس نم 45 ةيآلا (5)
 .روهمجلا ةءارق يهو (0)

 .«ق» يف صقت (0)

 .فلخو يئاسكلاو ةرمحو نسحلا ةءارق يهو ف

 .«ق»و لصألا يف صقت (8)

 ريسيتلاو «585ص ةعبسلا :رظنا «سيق نب ديمحو «شعألاو ,ةحلطو «باثو نباو .دهاجم ةءارق يهو )5

 فاحتإلاو 78ص ١ج رشنلاو 44ص الج طيحملا رحبلاو.«4755ص يناعملا زاربإو ١١٠2ص هيولاخ نبا ذاوشو ءةهص

 ص١ 56.
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 نأو نإ ُباَب
 نحنو ءاَمّيَماكحأ انّيَبو ءنيتددشملا «نأ» و «نإ» نيب قرفلا انمدق دق

 .نيتفيفخلا «ْنأ» و «ْثإ» لاح بابلا اذه يف ُِّيبُن

 :عضاوم ٌةعبرأ اهلف :ةروسكملا «نإ» اّمأَف

 .ةددشملا نم َةَفَفَع نوكت ْنأ :اهدحأ

 .ةيفانلا «أام» ىنعم نوكت نأ :يناثلاو

 . هأم» دعي ةدئاز ("”نوكت نأ) :ثلاثلاو

 .ءازجلل نوكت نأ :عبارلاو

 مسالا بصن نم اهّلمع لمعت.نأ ٌروجيف ةددشلا نم ُةَمّقَحْلا (”نإ) اّمأف
 رايخلاب اهربخ يف ماللا لاخدإ يف نوكتف «ةددشملا لمعت اك ءربخلا عفرو

 يف (”رايخلاب) تنك ك قلطنمل ًاديز نإ « (قلطْنُم ًاديز ""نإ) :كلوقك
 .اهطاقسإو ماللا ركذ نيب ةددشملا

 دب الو ًاريخو أدتبم اهدعب ام لعجتو ءابلع لطْبُت نأ اهتففخ اذإ زوجيو

 .متاقَل ديز ْنِإ :كلوقك ءاهربخل ماللا موزل نم

 ءام» ىنعمب يتلا «نإ» نيبو ابهنيب ًاقرف نوكيل ٌماللا اهّربخ مزل امنإو

 )١( «ق» يف صقن .

 رج يق ةدايز )س0 .

 .«ق»و «ر» يق صقن (9)

 56١6- 



 ؛هجولا اذه يف اهلمع لطب اّنإو «متاق ديز (ام ىنعب «مئاق ديز نإ | :كارتا

 علا قيرط نمال ظفللا قيرط نم لعفا اهتياشم لمعت ١ ك) ابنأل
 "لسا لطب لع هلا فلا لقبا

عم كيم لع لطي م اَنلَك .اهلطنم ةيز كي م :كلوق وحن هفورح ضع
 

 .هاَرْجَم ىَرَج لعفلا ِهّبْشَأ ام كلذكف ءهنم فذُح ام

 .ًاعيمج ٌلعفلاو م مالا اََيِلَي نأ زاج اهّلَمَع لطَب اذإ هنأ ملعاو

 زع هلا لاق َتْيْرَل بَهَذ نإ :لعفلاو «قلطَنُمَل َدْيَر نإ :كلوق ممالاف

 ُدُعَو هاك نإ# :لجو زع لاقو « «ظفاَح اَْيَلَع اكل ( ”سفت لك ةزإ» :لجو

 1 «نولوقيَل ' ونا نإ# :زعو لج لاقو « «الوُعْفَمَل اَنِيَر

 ريدقتلاف هألإ» ىنعب مالا لمجيو ءام» ىنعب هذه (”"نإ) لعجي ًءارفلاو
 ماق ْنِإ ريدقت كلذكو ئاَق الإ ديز ام :ةئاقل ديز نإ :كلوق يف ''هدنع

 .ديز لإ ماق ام :ديزل

 )١( «ق» يف صقن .

 .ىعملا لطب : «ق» و هند يف ()

 ةليقثلا نم ةففخم نييرصبلا دنع «ْنِإ» نأ ىلع فيفختلاب هاله :روبما أرق دقو «قراطلا ةروس نم ؛ ةيآلا م

 وبأ مهقفاوو الم ديدشتب اههنع فالخب عفانو «ةزمو ءرماع نباو مصاعو ةداتقو «جرعألاو .نسحلا أرقو «ةدئاز ءامد و

 01  ؟هدص يناعملا زاربإو 0١ 325ةص ريسيتلاو الفص ةعبسلاو ,:هئص ؟ج ءارفلل نآرقلا يناعم :رظنا رفعج

 .508 ككلاص فاحتإلاو ”ةذخص ؟ج رشنلاو :؛هؤص هج طيجحلا رحبلاو

 .ءارسإلا ةروس نم ٠١8 ةيآلا (

 .تافاصلا ةروس نم 1779 ةيآلا (0)

 . «ق» يف صقن ()
 اج عمبلاو 36ص اج لوصألاو 34١ ١1ص فاصنإلاو 540 ,؟هؤص ج نآرقلا يناعم :رظنا (0

 صة؟١.

 - ؟6ال

 [ا م دح]



 يفنلا ّنأل ؛ ءام» ىنعب لمفلا اييلي يتلا لعجيف "'يئاسكلا اَمأو

 .ىَلْوأ ممالاب اهنأل ؛ةقفخم مالا اهيلي يتلا لعجيو «ىّلوأ لغفلاب

 :ليفن نب ورمع نب ديز تنب "ةكتاع لوق امأو
 سادتتا (")#

 َنأو «ةليقثلا نم ةففخلا يه «نإب ّنَأ :”هيوبيس باحصأ دنع هليوأتف
 .انمدق م ديكأتلل مالا

 :هّريدقتو « هألإ» ىنعمب ٌماللاو ء ءام» ىنع «نإ» :”نييفوكلا دنعو
 يف «الإ» ىنعمب لَمْعَتْسَت ال ماللا ّنأل ؛ىلؤأ انباحصأ لوقو ءاماسُم الإ تلتق ام

 ينءاج :لوقت نأ زاجل انّبه «الإ» ىنعب نوكت نأ زاج ولو ءعضؤملا اذه (”ريغ)

 اهيلع سيل ىوعد هألإ» ىنعب ماللا ْءبَليوأتف ءًاديز الإ ىنعبب ادْيّرَل ُموقلا
 .""ليلدب الإ رخآ ريدقت ىلإ مالكلا رهاظ نع َّلَدْعُي الو «ناهُرُي

م» ىقىعمب يلا «نإ» يفو
 .فالخ «ا

 36١. ١5ص فاصنإلاو ,,"5ةص اج لوصألا :رظنا ()

 .رعاشلا لوق اّمأو : هر» يف ()
 الا ءاللص هج شيعي نباو ؟ههص ؟ج بستحلا :رظناو ء1ةالص ؛ج هحرش يف يفاريسلا دهاوش نم وهو (0)

 ؟ج حيرصتلاو 08ص ؟ج ينيعلاو ”3”ص هدهاوش حرشو ”ةص ينغملاو ,”اءاص فاصنإلاو ء1١١؟١ص ١ج برقملاو 1

 ةيبرعلا دهاوش مجعمو اص ةج ةنازخلاو ؛«.هص اج ينومشألاو كادص اج رردلاو ءاكاص اج عمبلاو ؟؟اص

 هلتاق ىلع وعدتو ءابجوز اذه اهرعشب يثرت يهو ؛هنع هللا يضر ماّوعلا نب ريبزلا ةجوز يه هذه ةكتاعو ءا١هص

 .زومرج نب ورمحج

 .545 "ع١ ص فاصنالا :رظنا (9

 . «ق» يف صقت (0)

 .”25ص فاصنإلا :رظنا (9)
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 .ربخلا بصنو «مسالا عفر نم «ام» لمع لمعت نأ ْريِجُي ال :"”هيوبيسف

 زوجيف «ىنعملا يف ءام» نيبو اهنيب قرف ال ْذِإ ؛كلذ ٌريِجُي :”ساّعلا وبأو

 ؛هيوبيس بهذم ىلع زوجي الو ءأئاق ديز ام :زاج اك ءاًئاق ديز نإ :هلوق ىلع
 نع تلبغأو انبي ةنايفلا كرت ادله ءانيف لسع نأ ايتايك نسل ادب أل
 اهنيب سيلو ءاهريغ يف سايقلا كرتي نأ "اْرَجَي ل ىنعملا يف اهقافتال ؛ «سيل»

 قمو ءدْحجلل يبف مالا تّطقْسُأ ىتف ؛ماللا لإ قرف اهانركذ يتلا ةففخلا نيبو

 طق كّتيأر نِإو «مئاق ديز ْنِإ :كلوقك اَنْلَضَأ ام ىلع دحجلل تسيلف اهتْركذ
 نإ» :لجو زرع هللا لاق يئاَق الإ "ديز نإو ء(طق ©كفيأر .اهاقأ)

 ١ «ٍروُرْغ يف آلإ "َنوُرفاَكْلا

 لِطْبَت م ء ءام» "لمع َلطْبُتل تديز اففاف ءام» دعب ٌةدئازلا «ثنإ» اأو

 نإ ام :لوقتف «قلطنم َديز اَمْنِإ :كلوق يف اهيلع تلخد اذإ «نإ» لمع ءام»
 ديز ام :تلقف ٌربخلا تْيصنل «ثإ» الولو ناجحلا لْهَأ ةغل ىلع ّقاطنم ديز
 2 © عاقلا لاق ءًاقلطنم

 اَنيِرَحآ ةلؤتو اَناَياَنَم كلو َنْبَجاَنُيَط نإ اهم

 .ءالمص ١ج باتكلا :رظنا )١(

 الالص ؟١ج بضتقملا :رظنا (0)

 .بجي مل :لصألا يف (0

 . «ق» يف ةدايز (2)

 .ًاديز نإو :لصألا يف (0)
 .كلملا ةروس نم ٠٠١ ةيآلا (3)

 .؟الكص اجو ماص ١ج بضتقملاو ,””٠هص ؟١جو ؛ءالهص ا١ج هيوبيس باتك :رظنا 0

 .تيككلل بسُنو «ةنازخلا يف اك يدارملا كيسم نب ةورف وه (4)

 لماكلاو ,”ةكص ؟جو هاص ١ج بضتقملا :رظناو 50ه ص ؟جو ة/هص اج هيوبيس دهاوش نم تيبلاو

 مج شيعي نبأو اص ؟ج ةنازخلاو ءة8ص ١ج بستحملاو ١؟ُهص ؟١ج فصنلاو ء١٠ءاص ؟ج صئاصخلاو ءكةالص

5205 - 



 . [ب / 11

 نع ىنعَأ امب ةازاجلا باب يف اهكح ''اانحرش دقف ءازجلل يتلا نإ" اأو
 .عضوملا اذه يف هتداعإ

 : ارم أ بأ ايلف ةن ةخوتتلا لا هنأ 1 :لصف

 .لبقتسملا لعفلل ال ةيمان نوكت نأ :يناثلاو
 . ءاّمّل» دعب ةدئاز نوكت نأ :ثلاثلاو

 . «يأ» ىنعب نوكت نأ :عبارلاو

 :نابجو ابيف (”ًاضُيأ) كلف :ُةَقَفحلا اّمأَف

 :تلقف ربخلا / عفرتو « مسالا اهب بصنتف ,ةدّدشملا ىَّرَِجَم اَنْيَرْجَأ تكش كش نإ

 .قلطنم ًاديز هدأ تاع

 ءابَمْنا ايف َترَمْضَأو ءءادتبالاب اهدعب يذلا مسالا تعفر َتْئْش ْنِإو

 ريدقتب ,متاق ديز ْنَأ تماع :كلوقك ابل ًاربخ ةلجلا نم اهدعب ام تلعجو

 ر هلل َدْمَحْلا نأ مماوْغَد 'اٌرخآو» :لجو زع هللا لاق «متاق َديِز هْنَأ (”تماع)

 :ىَتْعَألا لاَق « (”'هلل دجلا هْنَأ - ملعأ هللاو ١ ريدقتلا ') «َنيملاعْا

 ناسللاو حاحصلاو قاقص اج رردلاو قاتاكسص اج عمبلاو ١7ص هدهاوش حرشو ى؟هدص ينغملاو 1١55 1 ؟ مص

 ترضح نكلو «ةداع نيجلاب انل ام :لوقي «ةداعلاو «ببسلاو ةلعلا :بّطلا .”ةةص ةيبرعلا دهاوش مجعمو (ببط)

 .انم ءادعألا لان ىتح نيرخآ ةلودو انتينم
 .ةرصبتلا نم قبس ايف 2805 - 2١ ص :رظنا )١(

 )١( «ق» يف صقن .

 . نم يف ةدايز (0
 .سنوي ةروس نم ٠١ ةيآلا (5)
 .لصألا يف صقن (هف)



 تو نتي قلك كيلافؤأ اوُملع دق دانيل تويتتك هيف ف

 َرْكَت نأ اهللع تْلّطبَأ اذإ ةروسكملا يف بجي ملو هذه مسا راضإ بجو انو
 هل مسا اهتعب ام عم ةحوتفلا ّنأل ؛اَّمْسا اهل

 ايما نا اسال وج نأ نخو انباق يكس ناك

 اهدعياام انقر. اذإف"ةنالكلا و دض ("!ق):عقي قرح يبق ةرويتكملا امو

 ريغ ًافرح ''اهردقت انأل 5 0 ريدقت ىلإ ةرورض انب نكت مل ('”ءادتبالاب)
 :اهويغأ امو ءله ("' ام) وحن فورحلا رئاسك هيف لومعم الو مع

 ادي خرب املا علا ةعوسلا يفز لوقو

 - :يهو فرحأ ةعّبْرَأ ( ني ) لعفلا ىلع اهبلوخد نم َضَوَعُي

 با :كلوقك باجيإلا يف «دق»و ««فوس»و : «نيسلا» و «يفنلا يف «الد

 7 0 0 6 3 0 ل هلآ 0” )0( . 0006 ها

 «بهدتس نأ تنقياو ءاديز مركت فوس نأ تملعو « ( ديز) موقي ال نا

 :اذكه ناويدلا يف يناثلا هرطشو ءءهص هناويد رظنا )١(

 ليحلا ةليحلا يذ نع عفدي سيل نأ

 فصنملاو ؛؛اص ؟ج صئاصخلا :ًاضيأ رظناو ء17؟ص اجو 44١ 450 225ص اج هيوبيس دهأوش نم وهو

 ةنازحلاو ء/[ص هج شيعي نباو ءادةض فاصنإلاو 270ص ؛ج يفاريسلا حرشو "١0ص ١ج بستحلاو ءا؟ةص ؟ج

 ابرش فصو» :يرقنشلا لاق ءااذص ١ج رردلاو ١؟"ص ١ج عمبلاو ,5مالص ؟ج ينيعلاو ,2هاص ؛جو هةالص ؟ج

 . «هلولح لبق تومال ةردابم ةذل رخدي الف «توملاب نونمؤم هنأ ركذو «مهترهشو مهئاضم يف فويسلاب مُهَببشف مهمدان

 . «ر» يف صقن (؟)

 .اهردقت ال انأل : ند يف (0

 .لصألا يف صقن (8)

 . «ق» و «ر» يف صقن (5)

 .ديز موقيس نأ تبسحو : «ق» يف 3( )

0 



 )0 صتض م همم سا ص# معا هد

 .( زا ماق دق هلأ تلثظو هيمذتس أ تنَقُيَأو ؛ (' !اديز)

 :هجوأ ةثالث ىلع اهدعب ةحوتفملا «نأ» ٌعقت يتلا َلاعفألا ّنأ لعاو

 .نيقيو مع :اهدحأ

 .نابسُحو نظ :يناثلاو

 .ءاجحرو فوخ :ثلاثلاو

 ,ةددشملا نم ةففخلاو ةددشملا الإ اًمْهدعب عقت الف :نيقيلاو ملعلا اًمأف

 َكْنَأ تماع :كلوقك لمفلا ىلع تّلخذأ اذإ 37 ام ضوعلا نم اهمزليو

 تيارو ( (ينمركتَس نأ " تنقيأو) ) جرخي ال نأ مَلْعَو «جرختس نأ تماعو .ٌيراخ

 كنأ تلقي تنقيأو «جرخت ال كن لعأو جرختس َكَنَأ تدلع : :ديرت «بهذت الأ

 ""نوُكَيَس نأ َملَعل :لجو زع هللا لاق ؛ (بهذت ال "كنأ تيأرو) ينمركتس

 « «ءْيَش ىلع "َنوُردْقَي الأ يانكلا لْهَأ ملْعَي الثل» :لاقو « «ىَضْرَم مكن

 الأ َنْوَرَي آلفأ» :لاقو « ا"توردقي آل نين مآ :يِبَأ فحْصُم يف ان اوركذو

 )١( «ق»و «لصألا يف صقن ٠ ,

 )١( «ق»و هر» يف صقن .

 . م يف صقن (0)
 .لمزملا ةروس نم ٠١ ةيآلا (9

 وهج أرق اذكهو ءديدحلا ةروس نم ؟4 ةيآلا (5)
 بضتقملا يف دربملا لاقو «نوردقي ال مهنأ» :يبأ فحصم يف اهنأ اوعزو .. » ءهاص اج هيوبيس باتك يف ()

 :وه افإ (نوُرِدقَي آل نأ) :هلوقو ءملعي نأل وه افإو «ةدئاز ءال» نأل «كلذ الإ نوكي الو هبوصنم معيف.. » :"اص ؟ج

 نيب يتلا ذاوشلا بتك يف ةءارقلا هذه ىلع رثعأ لو اذه « (نوُرِدقَي آل ْمَبْنَأ) فحاصملا ضعب يف يهو « «نوردقي ال مهنأ»

 .يدي
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 ("”الوق) مهيلإ عجَْي ال ُهّنأ يأ . «الؤق ْميَِلِإ "جي
 :نيبجو ىلع نوكيف «"'نابسحلاو نظلا امأو

 كلرتك «نيقيلاو لعل دن دعب تناك ةددشلا نم ةففخمو ءةددشم اهدعب ''(نأ)

 . ولْطَنُم ًاديز 3 كتبسحو ةيراخ كن تننظ دنظ

 ءانركذ 5 ّضوعلا اهتمزلأو اهمسا اهيف ترضأ لعفلا ىلع تّلخد اذإف

 َكَنَأ تننظ اريدسقتب دسيز ٌموقيس نأ تيحو هبهذت الأ تدنط :لوقتف 2

 نكلو ءملعلا ىرجم يرجي ىتح نابسحلاو نظلا ققحتي الأ :يناثلا هجولاو
 ("امُهَدعب) عقت ل ("”اذكه) ناك اذإف ءنوكي الأ زوجيو ءيشلا نوكي نأ زوجي

 . ليفلل ةبصانلا ٌةفيفخلا اَمُهَدَعِ عقت اإو «ةددشلا نم ةففحتا الو ٌةددشلا

 ١ / 0 "رع كيف / رش دقو «بهذي الأ تدنظو م ) أ) تبسح "0
 صارش تيتا

 ونت اوباع باب نم ءاوئسح ( 5( ) لعجو ةنتف نوكت ال" 26

 .هط ةروس نم ذك ةيآلا ١(

 . «ر» يف صقن 37

 .«ق» يف صقت (؟

 6 .شعألاو يديزيلا ٌمَمقفاوو ءفلخو «بوقعيو ءيئاسكلاو «ةزمحو رمح وبأ :؛ :مهو

3 

) 

(0 

0 

 .ةدئاملا ةروس نم ال١ ةيآلا (8)

)6( 

 . «ق» و «ر» يف صقن (5)

 .ا١؟ص ؟ج جاجزلل هبارعإو نآرقلا يناعم رظنا (؛ 0

5 



 ةفيفخلا نأب لعفلا بصنف ءكشلا باب نم هاوُبسَح» لعج ""بصن نمو

 .لعفلل ةبصانلا

 هذه يف 6ث دعي نْدِجُو ىم «فوّس»و «نيسلا» و 2 مثنق» أ ملعاو

 .ةليقثلا نم ةففخم الإ نكت مل لاعفألا

 ريغل ةبصانلا ةفيفخلا دعب عقتو ءًاضوع ةففخما دعب عقت دقف : «ال» امو

 .اهدعب ايف لمعلا ("”نم) لماعلا عنمت الو «ضوعلا

 ةبصانلا ةفيفخلا الإ اهدعب عقت الف ءءاجرلاو فوخلا ىرجم ىرج ام امأو

 عقت الو ىرمع بهذي الأ ىثخأو ءديز َموقي نأ وجُرَأ :كلوقك لعفلل
 نأ كلذو ءاهانعم يفانُي كلذ ّنأل ؛ةدّدشملا نم ةففخما الو ةددشملا (”اهدعب)

 ةدّدشملا «نأ»و «ععي الأ ةنوجي) )و ءهب اقلعت ام ععي نأ روجن فوخلاو ِءاَجّرلا

 اعقي ل كلذلف ؛ةقيقح ةح هل تسيل ام ٌدَّكْوي الو «ديكوتلا اًمُهانعم ابنم ٌةففخلاو

 ًالأ زوجيو هقلعتم ثدحي نأ زوجي ام اَمُهارع ىرج امو فوخلاو ءاجرلا دعب
 / .ثدحن

 ريدقت يف اهدعب يذلا لعفلا عم نوكت لعفلل ةبصانلا ةفيفخلا نأ 0.

 ٌديرَأ :كلوقك لابقتسالا ىلإ لاحلا نم هيلع لخدت يذلا لعفلا ردصملا

 ىضم اهف اهانرسف دقو «كتاهذ دب رأ : :هريدقت «بهدت هذ

 اةدص يناعملا زاربإو ١٠٠3ص ريسيتلاو الص ةعبسلا :رظنا .رماع نباو مصاعو «عفانو يثك نبا :ُمَهَو )١(
 .؟؟١ ص فاحتإلاو ,؟”هدص ؟ج رشنلاو ة88"ص ؟ج طيحملا رحبلاو

 . «ق» يف صقن (0)

 .لصألا يف صقت (0)

 . «ر» يف صقن (9)

 .ةرصبتلا نم قبس اهف 5955 - 550 ص :رظنا (0)
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 :ناعضوم ابلف :ةدئاز نوكت يلا ثم امو

 زع هللا لاق م ("' !ءاج) تئج نأ اَمَل :كلوقك هاَّمَل» دعب عقت نأ : :اًمُمدحأ

 .مالكلا قيقحتو «ديكأتلا اهانعم «ًأطوأ اَنَلَسُر '"تَءاَج نأ اًمَلَول :لجو

 يبت سمر

 لعف دعب عقتو «لوقلا نع ةبئان يبق : : أد قعمب يتلا ( أ ( اَمأو

 : (هل !'تلق) :ريدقتب 35 نأ هيلإ تبتك :كلوقك ءلوقب سيلو «لوقلا ىنعمب

 "”ىَلَع اوٌربْصاَو اوشُما نأ منم الملا َقَلَطناَو» :لجو زع هللا لاق نق
 . «مكتبلا

 لوقلا رْمَأ اَمَلَق ءاوشما :اولاقف مهنم الملا قلطناو - ُمَلعَأ هللاو -
 :كلذ هبشأ امو «تْرمَأو تبتك :وحن «لوقلل نضضتم لعف ىنعمب اوقلطنا راص

 , <هللا اوُدبْعا نأ هبا "يبرأ اَمَألإ مهل تلق امد لجو رع هلوت هنمو

 .لوقلا ىنعم هيف «ينّتْرَمَُم ّنأل ؛هللا "اودبعا يأ :ريدقتلا

 .«ر» يف صقنت )١(

 .توبكنعلا ةروس نم ؟؟ ةيآلا ()

 .ص ةروس نم ١ ةيآلا (0

 .ةدئاملا ةروس نم ١١9 ةيآلا (9

 تلق ام :ىنعملا «ةرسفم «يأ» ىنعم يف نوكت نأ زئاج» ::اص ؟ج هبارعإو نآرقلا يناعم يف جاجزلا لاق (5)

 ةلوصوم «نأ» نوكتو ءءاّبلا نم لدبلا ىلع رج عضوم يف «نأ» نوكت نأ زوجيو ءاودبعا أ هب ينترمأ ام الإ َْبَل

 « ءام» نم لدبلا ىلع ًأبصن اهّعضوم نوكي نأ زوجيو هللا اودبعي نأب هب ينترمأ ام الإ :هانعمو « «هللا اودبعا» ب

 . هللا ةدابع الإ ْمَبَل تركذ ام يأ ءهللا اودبعا نأ الإ أكيش ْمَبَل تلق ام :ىنعلا

 د 516



 مو ا"!ةرابعلل يتلا نم اهومسو «نويرصبلا هب دّرفت نأ يف هجولا اذهو

 يف 4اوُشْما نأ "بْن الَمْلا قلَطْناو> :هلوق يف هنأ اولعجو «نويفوكلا هفرعي
 هللا ءاش نإ كلذ فرعاف «يثملاب اوُقلطنا يأ ءاوشما ْنَأب :ريدقتب ""بصن عضوم

 .لجو زع

 )١( هج شيعي نبا :رظنا صا؛؟١.

 .ص ةروس نم ١ ةيآلا (0)

 ءضفاخلا اهدقفل بصن عضوم يف نأف ءلوقلا اذه اوقلطنا .. » :.هدص ؟ج نآرقلا يناعم يف ءارفلا لاق (0)

 . «مكنيد ىلع ًاًيضُمو ًايشم اوقلطنا :تلق كنأك
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 ماهفتسالا بات

 .مأو «لهو «فلألا

 جرخت ال اهّنَأ كلذ ىلع ليلدلاو «ماهفتسالا فورح لصأ يبف :فلألا اًمأف

 «دق» ىنعب نوكت «له» و ءفطعلا ىلإ ٌجرخت ماد و «هريغ ىلإ ماهفتسالا نم

 "نق يأ «رخّدلا نم نيح "ناتنإلا ىلَع ىَنَأ له» :لجو زع هللا لاق ""(6)

 [ب /,] يه لخدت (”دق) َو فطعلا فورح نم ًءيش اهيلع لُخْدي ال / ففلألاو :ىَتأ
 زع هللا لاق هقلطنم وٌّرمعفأ راّدلا يف ّديز َوَأ :كلوقك فطعلا فورح ىلع

 ٍضْمَبب "”نوُنمْؤَتفَأ» :لاقو « «قيرَف ُهَدَبَن ًادْبَع '"اوُدَهاَع اَمّلُك َوأ» :لجو

 . 4عقو "ام اذإ َمنأِج ٠ «باتكلا
 نادلا يف ديز لهو :لوقتف فطعلا مفورح اهيلع ٌلخدتتف :ُلَه اَمأَف

 :لحفلا ٌةمقلع لاقو « «َنوُملْسُم "َدنَأ لَبَقظ (:ىلاعت ”لاقو)

 )١( «ق»و هر» يف صقن .
 .ناسنإلا ةروس نم ٠١ ةيآلا (5)

 .ااص ؟ج ءارفلل نآرقلا يناعم :رظنا (©)

 .لصألا يف صقت (4)

 .ةرقبلا ةروس نم ٠٠١ ةيآلا (0)

 .ةرقبلا ةروس نم 46 ةيآلا ()

 .سنوي ةروس نم 5١ ةيآلا (0)

 .مالكلا متتلي هلثبو «ةيركلا ةيآلا لبق هتفضأو «خسنلا عيمج يف دوجوم ريغ نيترصاحلا نيب ام (8)
 .دوه ةروس نم ١4 ةيآلا ()

 - اال



 "ب كشم نبل موي هن ةّبحألا َرْثِإ هَتَرْبَع ضْقَي ْمَل ىَكَب ٌريِبَك له ْمَأ

 :هريدقت ريصيف «فطعلا فورح نم ا ها «لق» ىلع 2 لخدأف

 ؟ىكب ريبك لهو

 ءيش ابيلع لخدي ا ءفطعلا فورح نم يش ىلع لخدت الف الف 0 اًمأو

 .فطع فرح األ «( (فطعلا ' "فورح نم)

 (9 ىنأو) (”يأو) ْمَكَو ءىّتَمَو هفِبَكَو َنْيَأَف :اه ٌمَبفَتْسُي يتلا ًءامسألا اَمأف
 ءاَمَو «ْنَمو

2 

 نع لأست ؟ديز َنْيَأ : :كلوتك نيغ ال ناكلا نع اهب مسي : :ُتْيَأ ام

 ؟َكّسَرَف فيك ٠ (؟ديز "”فيك) :كلوقك لاوحألا نع اهب ُمَيفَتْسُي :فيكو

 وأ «ليزه ؤأ ءْنيَمَت وأ «ليلع وأ ٌّيلاص :باوجلاف ؟َوُه لاح ّيأ ىلع :ىنعملاف

 .كلذ ةّبْشَأ امو «ليخب وأ ؛داوج

 ؟جورخلا ىتمو ؟ديز ُموُدَق ىتَم :كلوقك «نامزلا نع اهب ُمهفَتسُي : ىتَمو

 ؟ج شيعي نبأو ١١ص قاقتشالاو ,؟١5 ص ؟”ج بضتقملا رظنأو «680ص ١ج هيوبيس دهاوش نم وهو )١(

 يف يرجشلا نباو ء278ص ؟ج رردلاو 277 اللص ؟ج عمبلاو ,019 ءهاذص ١ج ةنازخلاو ء66١ص ةهجو امص

 «ةوي» و هب و «قارفلا :نيبلاو» ”هص ؟ج يلامألا يف يرجشلا نبا لاق اك يزجم باثم :موكشم .ص ؟ج هيلامأ

 . «ةحار كلذ يف نأل ءاكبلا نم فتشي مل :ىنعملاو ىبب ناقلعتم

 )١( سس يف ةدايز .

 . «ر» يف صقن (9)

 . «ق» و لصألا يف صقت ()
 . «ق» يف صقن )م 0
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 :باوجلاف ("هجورخ) رهش ("يأ) يفو ءهمودق موي يأ (''يف) :تلق "كنك
 .تقولا هب نيعي عَ و امم كلذ هبشأ امو «مرحلا ٌرهشو «تبسلا م موي

 نييعت نع كلأس هنأل ؛ْرُجَي بِي م ًارهش وأ ًاموي :تلقف ةركنب ُهَنْبَجَأ ولو

 .تقولا

 كو «نورشع :لوقتف ؟كّلام م :كلوقك ددعلا نع اهب َمَبفَتْسَيف :ْمَك اًمأَ

 لمعلا نوكيف أ ارهشؤأ ن نُيموي :لوقتف 'ترس م ذل :لوقتو ةئام: :لوقتف ؟كّبإ

 باوج نم ناكو « 0 باوج نم نكي مل هضعب يف لمعلا ناك نإف

 يف جورخلا عقو ناك نإو ةعملا موي :باوجلاف ؟جورخلا ىتم :لاق اذإ «ىّتَم»

 باوجو «نامزلا قارغتسا نع ال جورخلا تقو نع كلأس امنإ هنأل ؛مويلا ضعب

 ةفرعم «قم» باوجو «سنجلا قيرط ىلع ماللاو فلألاب ةفرعم ْوَأ ؛ةركت 5
 .ريغ ال

 ؟كدنع ام :كلوقك «ام» ُْنَلَمْجَأ ام ماهفتسالا يف اهب ُلَّصَقَيَف يأ امأف

 هَبشَأ امو ناسارخ ْرَب وأ صم ْزَب :باوجلاف ؟ّرَب يأ :لوقتف زب :بيجلا لوقيف
 .كلذ

 :باوجلاف ؟كّدنع ْحَم :كلوقك ةّصاخ ّلقعي نع اي هيْفَتخُي : ثدو

 هيف هماكحأ حرش ""يفوتسن باب «نَم» و 2 يأ نم دحاو لكلو قرع وأ ءديز

 .ىلاعت هللا ءاش نإ

 .لصألا يف صقت )١(
 . رد ف صقتن (؟)

 .ةرضبتلا نم أي ايف 48١ 5/0 ص رظنا 0
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 :كلوقك ءلقعي ْنَم تافص نعو ءلقعي ال اَّمَع اهب مفَتْسَيَ ف : «أم» اَمَأَف

 نأ زوجي الو ءكلذ هبشأ ام ْوَأ باود وأ «بايث وأ ءغاتم :باوجلاف ؟كدنع ام
 .لاجر :لاقُي

 ؟لُجَّرلا ام :هفصو نع ًالئاس بطاحملا لوقيف ءلجر ينءاج :لوقتو
 :لجو زع هلوق اّمأف ءكلذ ةّبْشَأ ام وَأ «فيرظ وأ «فيرَش وأ «يرك :لوقتف
 هللاو - :ٌريدقتلاو ءردصملا ليوأتب «اهانب» عم اَمَق «اَهاَنَب اَمَو ”ءاَمّملاَو»
 .ائانبو ءاَمّسلاو - معَ

 ءابنم / فلألا تفذح مابفتسالا يف ءام» ىلع رجلا َفْرَح َتْلَخْدَأ اًذإِف

 ١ "مالغو) « ؟تنج مفو ؟لأست مَع :لوقتف بحاو ءيش ةلزنمب ابعم اَبَتْلعَجو [1/1]
 مبَق :لاقو ؛”'4َنوُلءاَسَنَي مَع :لجو زرع هللا لاق « ؟َتْنَق ملو (تْبَهَذ

 دبع مل ِتَبَأاَي> :لاقو « 4 ”هاَرْكذ نم "تنأ يفظ :لاقو ") "4 ِنوُرْفبت
 . «ٌرصْبُي الو "'َءَمْنَي الاَم

 فورح ّنأل ؛اهنم ًاضّوع تراص فورحلا هذه َنأل ؛فلألا اوفذح اّنإو

 ًافيفخت فلألا اوفذحَف ءدحاو ءيشك ءام» عم تراصف ءاهسفنأب موقت ال رجلا

 .سمشلا ةروس نم ه ةيآلا (

 .«ق» و «ر» يف صقن (

 .ًابنلا ةروس نم ١ ةيآلا ©

 " .رجحلا ةروس نم 56 ةيآلا (

 .لصألا يف صقن (هم

 .تاعزانلا ةروس نم ؟ ةيآلا ١

 .ميرم ةروس نم 585 ةيآلا (؟



 الو "( ؟ةَمَعَو) ةّيفو « ؟ةّمبو ؟ةَمل :كلوقك «ءابلاب َتْفَقو اهيلع َتْفَقو اذإو
 زوجي الو ءاهرخاَوَأ ناكسإ ىلإ يدوي كلذ ّنأل ؛ءاملا ريغب اهيلع فقت نأ زوجي
 َتْنَكْسَأ اًدبف ؛ةفوذحلا فلألا ىلع لدت ابيف ةحتفلا َنَأل ؛اهرخاوأ ناكسإ

 ٠ .اهنم فوذحلا ىلع اهتلالد تلطب اَهَرخاوأ

 هل مابفتسالا ٌنَأل ؛هدعب ايف لمعي ال ماهفتسالا لبق ام نأ معاو :لصف

 :لوقتف ءًاردص نوكي نأ نم جرخ هدعب اهف هلبق ام َتْلَمْعَأ ولف «مالكلا ردص
 نيبو هنيب تلاح ةفلألا ّنأل ؛ تدلع يِفْلُتَف ؟ورع ْمَأ كدنع ديزأ َتْسلَع

 تنكو ءاهدعب اهف ةلماع «ْتْسلَع» تناكل فلألا تفذح ولو «هيف لمعت ام

 .ًارْمَعو ًاديز تفرع يأ ءَأرْمَعَو ًاديز َتُمِلَع :لوقت

 الإ لماوعلا نم اهلبق ام اه ٌمَبفَتْسُي يتلا ءامسألا يف لمعي ال كلذكو

 امو ؟تيقَل نمو ؟تْمَلك لاجر ّيأو ؟تبرض ًالجر ْمَك :لوقت رجلا فورح
 اهلبق َتْرَكَذ ولو ءاهدعب يذلا لعفلاب ةبوصنم ٌءامسألا هذه نوكتف ؟َتْيَأ
 ؛ماهفتسالا ىلع ءرادلا يف لجر يأ ماق :تلق ول ءزجي ل بصني وأ فري ًالماع

 ديرت تنأو «كدنع ام تيأر ْوَأ ؛ماهفتسالا ٌديرت تنأو ءكدنع نم تبرض وأ
 .انركذ امل ِءرُجَي م مافتسالا

 ؟تررم مهيب :لوقتف هرج اهنم ءيش ىلع َتَلَخَد اذإف :رجلا فورح ام
 1 ؟تدَحَأ نّممو ؟كّبوت مكبو .تئج ملو

 رجلا فورح ّنأل ؛ (”ةمدقم) رجلا فورح ابيف لمعي نأ بجو افإو'

 يف اهلامجإ نم دب نكي مل كلذلف ؛بصانلا َرْخَأ ك رَخْوَت الو ءاهسفنأب موقتالا
 . .ءامسألا هذه

 .«قد و هر» يف صقت )١(

 . » يف ةدايز ():

 - ؟ءالا د



 عدم َتْنَأف مابفتسالا يف مَا و فلألا نيب تلاع اذإ كنأ معاو (:'"لصف)
 ؟كدنع اَمُيُمَأ :تلق كتأك ؟ورمع مأ كدنع ٌديزأ :كلوقك نيئيشلا دحأ

 هنأ 6 هآل أ ْهَمَن :لاَقُي نأ زوجيالو ءاههدحأ نييعتب عقي ةنأ ""(صي) باوجلاف
 .امهدحأ نييعتب الإ باوجلا نكي مل ؟كدنع اَمَبُيَأ :لاق اذإ

 «معت :باوجلاف :نيرمألا دحأ يعدت تسلف أد مَأ» عصوم يف ناك نإف

 ؟رادلا يف نُيَذه "دَحأأ :تْلُق كنأك ؟وّرمع وأ رادلا يف ةيزأ :كلوقك ال وأ
 اهيف نكي ل نإ ال :ؤأ رادلا يف امهدحأ ”(ناك) نإ ْمَعَن :لوقت نأ ٌباَوجلاَف
 ءاش نإ كلذ فرعاف ماهفتسالا يف وأد و «مأ» نيب قرفلا وه اذهو ,لادحأ)

 .ىلاعت هللا

 الد وأ ُنَعَس الإ باوجلا نكي مل تأسف اهدحو "'فلألاب تئج نإف '
 .ال وأ «معن :لوقتف ؟"ولطنم وٌّرْمَعَأ ؟كدنع ثيزأ :كلوقك

 باوجلاف ؟قلطنم ٌديز له وأ ؟ديز كدنع لَه :َتْلَق اذإ «له» كلذكو
 .ال وأ «معن

 هب دارُي الو ماهفتسالا ظفل مالكلا يف لمعتسُي دق هنأ ملعاو (:"”لصف)
 :بورّص ىلع /كلذو ءماهفتسالا [ب / ةا]

 ماهفتسالا ظفل اذهبف «تدعق مأ َتْنَقَأ َيَلَع ءاوس :كلوقك ةيوسنلا اهنم
 :لجو زع هللا لاق ك ءكيلع نْيَرْمَأْلا ةيوست تدرأ امنإو «ماهفتسالا هب درت مو

 .«ق» و هر» يف صقن )١(

 .«ر» يف صقن (1)

 .رادلا يف نيذه َدَحَأ :تلق كنأك :«ق»' يفو لصألا يف (0)

 .«ق» يف صقن (8)

 .اهدحو ماهفتسالا فلأب تكج نإف :«ق» و هر» يف (0)

 دالك د
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 .«نونمْؤُيأل ْمُهْرْذْنَت مل ْمأ ' "ذل بلع

 اذه يف سيل ءدعق مأ ماقأ تماع "(ام) و ءدعق ْمَأ ماقأ يردأام :كلذكو

 نيرمألا نيب ةيوست وه اغإو ماهفتسا هلك
 سلج دقو ًاماَيقأ ْبْكَّرلا راس دقو اهقمأ :كلوقك م زاكنإلا كلذ نمو

 :جاجعلا لاق «ةفلاخلا نم تيأرام '(هيلع) تركنأ امنإ ' (و) مهفتْسَت مل ؛سانلا

 (يِراَوَد '"ناسنإلاب ٌرْهَدلاو) ”يرثَتق تنأو اس بَرْطأ

 اًييمأ :""(كلوق) كلذكو اكنإ اذبف نيبك ٌحيش َتْنَأو ابرط برطتأ :لاق هنأك

 يذلا هنّولت تركنأ نإ "(و) ءءىثشب كتيجي نأ هلأست 0 :ىرخأ اًيسْيَقو َةّرم

 :"رعاشلا لوق كلذكو ءةّتدهاشو 3

 كِراَوَعلا ءاسنلا ةابْشَأ برحلا يفو ةظلغو ًءاَفَِج ًاراَيغأ ملسلا يفأ

 .نيلاحلا يف لقنتلا نم هيلع مُهَآر اب مُهاجهو مبيلع ركنأ

 .نوقفانملا ةروس نم 1 ةيآلا )١(

 .سي ةروس نم ٠١ ةيألاو «ةرقبلا ةروس نم 1 ةيآلا (0)

 .«ق» و «ر» يف صقت (؟)

 .لصألا يف صقتن (4)

 برقملاو 5١٠2ص ١ج شيعي نباو 5ص اج صصخلا :رظناو 400 :/:ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو (0)

 2026ص اج رردلاو ء.1598ص اج عممبيلاو 18ص هدهاوش حرشو 8١ص ينغلاو .١081ص ؛ج ةنازخلاو ؛ه؛ص ؟؛ج

 لاقو «قوشلا ةفخ :برطلاو .١٠ص هناويدو ١51ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو (مسق) ناسللاو 45ص ؛ج ينومثألاو

 .«جاجعلا رعش يف الإ يرسنقلاب عمسأ ملو :يلع وبأ لاق «نسملا ريبكلا :يرشنقلاو رنقلاو رسنقلا» :صصخما 1 ةديس نبأ

نه ىلإ تيبلا ةبسن دعب ةيبرعلا دهاوش مجعم بحاص لوقي ْنَأ بيرغلا نمو «ةبتع تنب دنبل تيبلا
 :د

 ضورلاو 15ص ؟ج بضتقملا :رظناو 2070ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو .؟ه1ص مجعملا رظنا .نيسخلا نم وُهو

 رايعألاو (كرع) و (ريع) ناسللاو .150ص ؟ج ينيعلاو هد ص اج ةناز ازخلاو ,"هذص ١ج برقملاو 40ص مج فنألا

ناسللا يفو ءايشحو مأ ناك ايلْهَأ راما وهو ٍِسَع عمج
 .«ضّيح يأ كراَوَع ءاسن» : :(كرع) 

 هلا ل



 لأ ؟كيلإ ْنْحَأ ملأ :هيلإ َتْنَمْحَأ نل كلوقك ريرقتلا :كلذ نمو
 "(ل) اَمَع هلأست كنأ ال ءكلذب ُهْرّرَقَت اَمْنإف ؟خألاك يدنع تْسَلَأ ؟كُمرْكأ

 5 هر )ا خ2 2 ىكسوو ل 7 هَ ل 0) ,

 :ةئيطُحخلا لاق ««ىَتْؤَمْلا ىِبْحُي نأ ىَلَع "رداقب كلذ َسْيَلأِ

 ءاقخاإلاو "دولا مكنيِبو ينيب نوكتو ٍمكَرزاَج كأ لأ

 ةريرج لاقو

 © نوطُب نيملاعلا ىدنأو اياطلا بكر ْنَمَريخ مّْسَلأ
 :هدضل باجيإو «يفنلل در «ىلب» نآل ءىلَب :لوقي نأ اذه ىلع رّرقملا ٍباوجو
 ىَقَت "دقف َتَبْنَأ اذإو «يفنلا َتَبْنَأ دق هنأل ؛هدحج دقف معن :لاق نإف
 ىلع َماهفتسالا تْنَخْدَأ افإف ؟كيلإ نسخ ْمْلَأ :تْلُق اذإ كَنأ كلذو «ناسحإلا
 هتابثإ يفو .هنع كمهفتساام تبثأ دقف معنب َتَبْنَأ نإف «يفنلل ""(يه) يتلا مل
 نوك َتَبْنَأ دقف مَعَن :تأقف ؟رادلا يف ُكْيَرَأ :لاق اذإ هنأ م .هناسحإل ٌدْحَج
 .رادلا يف ديز

 ,ناسحإلا َتَبْنَأ دقف ئفنلا تددر اذإو ههّيفن تددر دقف ءىَلَب :تلق نإف

 .هللا ءاش نإ كلذ فرعاف هب تْررفأو

 .لصألا يف صقت ()

 .فارعألا ةروس نم 77١ ةيآلا (؟)

 .ةمايقلا ةروس نم ؟٠ ةيآلا (5)

 .ةرصبتلا نم قبس ايف 20«ص رظنا انه رركم دهاشلا اذه (4)

 ١ج يرجشلا نبا يلامأ :رظناو 25ص جو ؛15"ص ؛١ج صئاصخلا يف ينج نبا دهاوش نم وضو (5)

 .233ص هناويدو 20ص هدهاوش حرشو 7١ص ينغملاو 2377ص هج شيعي نبأو ؛,512ص

 عمج :حارلاو «ىخسأ :ىدنأو «عرست يأ اهيشم يف وطق اهنأل كلذب تيعسو بكرت يتلا ةبادلا يهو ءةيطم عمج اياطلاو
 ' 2 .دقكلا يهو ةحار

 .هدحج دقف ناسحإلا يفن تبثأ اذإو :«ق»و «ر» يف ١

 .«ق» يف صقن (9

5301 



 ٠ .٠ نا و ا

 .ماهفتسالا يف «نم» باب

 اذإف ءنييزاجحلا '"ةل يف هّبارعإ تيكح مَلَع ةفرعم نع ْنَمِب تمهفتسا اذإ
 ْنَم :تلق ءاديز تيأر :لاق اذإو ؟ديَِر ْنَم :تْلُق ءثيز ينءاج :لئاقلا لاق

 .؟ديز ْنَم :تْلُق ديزب ترم :لاَق اذإو ؟ًاديز

 نود روكذملا مسالا ْنَع عقو َماهفتسالا ّنأ اوُنيَبي نأ ىلع اصرح اوَكَح اَنِإو
 .هريغ

 رّبخو ءادتبا عضوم يف هنأل ؛عفر «نَم» دعب بوصنملاو رورجملا ٌعضومو

 .ءادتبا

 وأ بطاح َعَفَر ؟ديز ْنَم :نولوقيف نوكحي الو نوعفريف "مت وُنَب اًمأو

 .نيلَقلا َسَيْفَأ وهو :"هيوبيس لاق ْضَقَح ْوَأ بصت
 ءديز يخأب تررمو ءديز وُخأ ينءاجو ءديز اخأ َتْيَأر :لئاق لاق ولو

 .كخت مو اعيمج نيبهذملا /ىلع تعفرل تُمبفتساف

 ؛اهاوسام اوعفرو «'"مالعألا ءامسألا يف ةياكحلا زاجحلا ّلْهَأ راتخا اّنإو

 اوؤدتبا مهنأ َرَدَقُي القل ؛اوَكَحَف «مالعألا ءامسألاب سانلا نع ٌرَبْخّيام رثكأ ّنأل

 .روكذملا اذه ريغ رخآ مما نع ماهفتسالاب

 مف «ملعلا مسالا ةرثكك هب "رابخإلا رّثْكَي مل هنأل ؛َعفْرَف مالعألا ريغ امأو

 .سايقلا ىلع َةوَرْجأو سبل اوَْخَ

 )١( اج هيوبيس باتك رظنا ص”5:5١.

 .اهنع رابخإلا رثكي مل هنأل :«ر» يف ()

 - عالمه
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 :نيبهذلا ف اضيأ عفزلا الإ نكي ل فطعلا َفْرَح «نَم» ىلع تلَخْدَأ نإف

 اديز َتْبَأَ :لئاقل لوق كلذو «ئدتبم ٌريغ كنأ ملُع دقف تفطع اَذِإ َكنأل

 هللا دبع نم ا"ى) :تلقل ءًاديزو هللا دبع َتْيَأر :لاق ولف ؛ٌديز نمو :لوقتف

 َراَجَأ نم مهنمو ءلاق ""1نمَع مهفتسم كنأ يس مالكلا لوط نأل ؛؟ديزو

 ؟ديز اخو ًارْمَع ْنَم :تلق ديز اَخأو ارمع تْيأر :لاق نإف .اضيأ ةياكحل

 يف زوجي الام هيف زوجي فوطعملا ّنأل لل ىلع ُهؤنبو عابتإلا "يف هوُراجأ

 ديز وخأ ْنَم :تلق ًارعو ديز اخأ تيأر :لاقف مدق ٌنِإف هيلع فوطعلا
 .لْصألا ىلع ؟وّرْمَعو

 لُصألا ىلع فاضملا يرجيو «ةياكحلا معلا يف زاج «نَم» َتْرَرَك نإو
 51 00 عه 5
 ؟ديز وخأ نمو أرْمَع نم :لوقتف

 "األ ؛ىحتف ىرمع نب َديَز نم :تلق قِرْمَع َنْب ديز تيأر :لاق اذإق
 ش 1 .دحاو مسا ةلزنمب نيمسالا

 فوطعملا يف زاجام هيف كل زاج ورمع نباب هّتفصوو ءاديز تنون نإف
 :كلوق يف كْحَي ل نم بهذم ىلع وىرمَع نب ديز ْنَم :لوقتف ؛هيلع فوطعملاو
 َْم :لاقف فوطعملا يف ىح نم بهذم ىلع ورمع َنبأ ”ديز ْنَمو ٌورمعو ٌديِز ْنَم

 .ًارْمَعو ًاديز

 .«ق» و «ر» يف صقن )١(

 .ئبني :«ق» و «ر» يق (0)

 .امع :لصألا يف (0

 .505 207 ”ص اج هيوبيس باتك رظنا (5)

 .٠6غص اج هيوبيس باتك رظنا (5)

 ١( اج هيوبيس باتك رظنأ ص[5٠. (

  ءالا د



 عفرلا يف نيللاو دملا فورح «ْنَم» تقحلأ ةركن نع نمب تُمهفتسا اذإ :لصف
 اذإو ىنم :تلق ءلجر ينءاج :لاق اذإ «ءاي رجلا يفو ءًافلأ بصنلا يفو ءأواو

 ىَنَت نإو «؟ينَم :تْلُق لجرب تررم :لاق اذإو ءاَنَم :تلق ًالجر ْتْيَأر :لاق

 :لاق اذإف ."(ةمالعلا) َتْنَنَأ ثْنَأ نإو ةمالعلا تعمج عج نإو «ةمالعلا َتْينَت

 :لاق اذإو ءِنْيَنم :تْلَق نْيَلْجَر َتْيَأر :لاق اذإو :؟ناَنَم :تْلُق نالْجَر ينءاج

 حتفب ءهَنَم ثنؤملا يفو ؟َنيِنَم '"(رجلاو) بصنلا يفو ؟َنونَم :تْلُق َلاَجر ينءاج
 :ةينثتلا يفو ءةَملْسُمو ةحلط يف ءاملا لبقام ُمَنْفُي 5 (ثينأتلا "'ءاهل) نونلا

 .تاَنَم عمجا يفو «ناّتنم

 ؛عيملاو «نينثالاو هدحاولا يف ينمو ونمو ءاَنَم :لوقي نم '”برعلا نمو

 هقحلام ةلالدب يفتكاف «عيمجلاو نينثالاو دحاولل حّلصي مهبُم «ثنَم» ""(ظفل) نآل

 .عمجاو ةينثتلا نع بارعإلا ةمالع نم

 اهتطقسأ كمالك َتْلَصو اذإف .فقولا يف ًةقحلم ابنك تامالعلا هذهو

 اذإف ءلصألا ىلإ عجريف ةياكحلا ِهّبَش نع لصولاب جرخي هّنأل ؛ىتفاي ْنَم :لوقتف
 لصولل ؛لوألا نم ةمالعلا فذحت َُنَمو ْرَم :تلق ةأرماو الجر تْيأر :لاق

 ؛انمو ْنَم :تلق الجرو ةأرما َتْيَأر :لاق نإ كلذكو فقول ؛رخآلا يف اهتبثتو

 .«ق» و «ر» يف صقن )١(

 .لصألا يف صقن (0)

 .«ق» يف صقن (؟)

 تْيِنَع ونمو ينمو انم :اديأ نولوقي برعلا نم اموق نأ سنوي انثدحو» :::*ص اج هيوبيس باتك يف ()

 .«....فقولا يف اعيمج وأ نينثا وأ ادحاو

 .«رد يف صقن (5)

 الآل



 الاجرو ًءاسن تيأر :لاق ْنِإو ءتاّنَمو ْنَم :تلق «ءاسنو ًالجر َتْيأر :لاق اذإو
 ."نينَم و نَم :تلق

 :"”رعاشلا لوق اّمأو

 ًامالظ اوُّمع تلق.نجلا اولاقف متنَأ نوُنَم تلقف يرات اًوتأ

 ىح ام ىلع هلبق الو هدعب هريغ رعش يف َْمْدُي لو هيلع ساَقْيال ذاش اذبف .
 .ىلاعت هللا ًءاش نإ كلذ فرعاف ٠ معلا "لهأ

 .انمو نم :تلق :«ق»و هر» يف (0)
 .ارش طبأت ىلإ بسُتو «ةمجعملا نيشلاب رْيَمُش :ليقو ؛ثراحلا نب رْيَمُم وه )١(

 لمُجلاو ١٠/ص ؟ج بضتقلاو 2375ص ديز يبأ رداون :رظناو 0"”ص ١ج هيوبيس دهاوش نم تيبلاو

 ؟ج ةنازخلاو 00ص ا١ج برقملاو 7١ص ؛ج شيعي نباو 58ص اج ناويحلاو .15؟5ص ١ج صئاصخلاو ”0١55ص

 ال ءكص ؟ج رردلاو 20١ .3257ص ؟١ج عمبلاو ,8 88ص ؟ج حيرصتلاو ه0 :.458ص ؛ج ينيعلاو 23ص

 .(ارس) ناسللاو ٠١, ص ةج ينوعتألاو

 عبسي مل مثرعش يف ةرم هلاق رعاشلا لوق ىلع اذه زوجي افإو ءديعب اذهو» :2::ص ١ج هيوبيس باتك يف (0
 .«هلثم هدعب

 - الث



 ماهفتسالا يف يأ باب
 بايثلا يأ '') تلق اذإف ءهيلإ فاضت امم اءْرُج نوكت هاّيأ» نأ رلعاو

 ءلاَجّرلا نم ّيأف ؟كدنع لاَجّرلا يأ ("”تّلق اذإو «بايثلا نم ّيَأَق ؟كدنع

 هيلإ فاضي ام ٌعيمج كلذكو ءاسنلا نم أف ؟كدنع ءاسنلا يأ :َتْلُق اذإو

 .ّيأ

 لمعي الو «( اهب اهفتسم تنك اذإ ١ هدب ام هيف لمْشَي برعم مسأ وهو

 مهيأ :كلوق كلذو «ماهفتسالا باب يف انركذ 5 رجلا ٌفورح الإ هلبق ام هيف

 تدرفأ اذإ كلذكو ءاهّدعي: -يذلا لعفلاب نأ بصنتف ؟تمركأ مني ؟تثيقل

 ؟تيقل انو ؟تمركأ اي :تلقف

 يف مْبُيَاو ؟كءاج مُييَأ :لوقتف ءيش ابيف لمعي ىل اذإ ءادتبالاب فَي

 .انيب ام رجلا َفَرَح اهيف ليَ ؟بهدت مهيأ ىلإ لّرْمَت مهيأ :لوقتو ؟رادلا

 مهيأ تْنِلَع :لوقت ءانمّدق اك اهيف لمعي نأزّجِي م البق لعفلا تركذ إو

 "نيَيزحلا يأ َملثَتلِ :لجو زع هللا لاق ؟كءاج مهيأ تفرع ؟كّدنع

 ّيأف 4«نوُبِلَقْنَي ٍبْلقْنُم "يأ اوُمَلَظ َنيذلا لئتست) :ىلاعت هّلوق امو «ىصْحَأ

 .انركذ ع 'لثيسب ال :«نوبلقني» ب بوصنم

 .ر» يف صقن )1١(

 .فبكلا ةروس نم ٠7 ةيآلا (0)

 .ءارعشلا ةروس نم 777 ةيألا 5

 - ؛ة؟ص الج طيحملا رحبلا :رظنا (8)

 كلاغ 



 ,روكذملا مثالا "'بارعإ ةياكحلا ىلع هَّتبرْعَأ ةركن نع َّأِب تئبفتسا اذإو

 :لاق اًذِإو ؟يأ :تلق ّلجر ينءاج :لاق اًذِإو ؟اّيأ :تْلُق الجر َتْيَأر :لاق اذإف

 .تكمج َعَمَج اذإو هَْنَنَأ ْتْنَأ اذإو هَتْيَنَت ىَنَت اذإو ؟يَأ :تلق لجرب تررم

 .تاّيأو '""(َناَتّيأو) 5 م َنيَّيأو ءنْيّيأو «َناّيأ :لوقتف

 ظنفللا نم ممالا تْطَقَسَأو هروكذملا "ممالا بارعإ هايل تْبرْغَأ افإو

 .يأد ا هيلع لدي َناَك ّْذِإ ؛ءاتغتساو ًافيفخت

 يف يأ نم فَدْحَي ال ءفقولاو لصولا يف تباث «يأ» يف بارعإلاو
 .ةبارعإ يف تامالعلا هذه نم هاّيأ» قحل ام أل ثَم» 9 َفْذُح اك "لصولا

 ؛نَم» "'(قحل ام) كلذك سيلو ءًءاوس فقولاو لصولا يف '”(هكح) بارعإلاو
 .انيب ؟ بارعإب سيل 9 قحل ام ّنأل

 :لاق اذإف «لاحلا تَفّرِصت فيك تمفر ةفرعم نع أب تيبفتسا ْنإو

 يأ :تلق لجرلا وأ «هللا دبعب تْررم وأ ءلجرلا تيأر وأ ؛هللا دبع َتْيَأر
 .ربخلا ٌرخآلاو ءأدتبم َنْيَمْنالا َدَحَأَو (لجرلا ّيأو هللا دبع

 هربخو «ءادتبالاب عفر عضوم يف وبف هِيَ ةركنلا يف تلق اذإ كلذكو

 وأ «تْرَكذ ْنَم اّيَأ :هريدقت فوذحم ًادتبملاو ءأدتبملا ربخ عضوم يف ْوَأ ءفوذحم

 ّنأل ؛كاوخأ نيلجرلا يأ :زوجي الو ءكوحخأ نيلجرلا يأ :لوقتو «لجرلا اّيأ
 مل «َكاوَخَأ نيلجرلا يأ :تلق اذإف .هليصفتو هيلإ فيضَأ ام ضيعبتل هيأ

 .روكذملا ممالا بارعإ ةياكح ىلع هتبرعأ :«ق» و هر» يف )١(
 0 .لصألا يف صقن (؟)

 لدي امب ءانغتساو ءافيفخت ظفللا نم مسالا تطقسأ روكذملا ممالا بارعإب ءايط تبرعأ اذإو :«ق»و ن» يف

 .يأ بارعإ هيلع
 .فقولا يف يأ نم فذحي ال :«ق» يفو لصألا يف (9

 .«ر» يف صقن (0)



 ةيزأ ؟كاوخأ ةئالثلا يأ :لوقت (نأ "زوجي) و .زوجي "الف) ائيش ْضَعبت
 الو «ةثالثلا نم اهلك ةمسقلا هذمف ؟دلاخو وّرمع ْمَأ ؟تلاخو ديز ْمَأ ؟ٌورْمَعو

 .دلاخو ىرمعو ديز ةثالثلاو «ةثالثلا هذه ريغ ىلإ ةمسقلا يفريشت نآروحي

 م ءاركب» نأل ؛زجي مل ؟ٌركبو ديزأ ؟كاوخأ ةثالثلا يأ اذه ىلع تلق ولو

 .ةثالثلا يف لخدي

 [ا ]١/ /نإ كّتَوْحِإ ةرشعلا يأ :لوقتف ىَرْلا اذه هيرْجَت :ددعلا داز نإ كلذكو

 «كتوخإ» :كلوقب تينع نإو ءزاج ةرشعلا نم صقنأ «كتوخإ» :كلوقب تينع

 .كلت لثم هيف ٌةّلعلاو ؟كاوخأ نيلجرلا يأ يف انركذ ؟ ؛زجي مل ةرشع

 كنأل رج مل ؟دلاخ مأ ؟ورمع ْمَأ ؟دْيَرَأ ؟كوُخَأ نيلجرلا ُيَأ :َتْلُق نإو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ فرعاف « «ّيأ» هنضضت امم رثكأب ليصفتلا يف تِْج

 .«ق» و «ر» يف صقن )١(

 .لصألا يف صقت (0)

 -غمخك



 ددعلا باي

 ةجرأو ةوسن ثالث :كلوقك ءاه وفي ىلع ىلإ "تالق نم غّتؤلا ةدع

 ىلإ ةثالق: خم ركذملا ددعو :فئاصو ٌيْكَعَو ءلايل ٌمْسِتو ةفحالم ٌسْمَخو ِناَوَج

 ةقايبأ ةرشعوش باوثأ ةنكوم لاسر ةنالك «فلوقك ةايلاز ةزرهع
3000 

 ناكو ءاهنيي قرفلل :ركذملا يف ْتَنبْنأَو «ثنؤملا ددع نم ًءاهلا تطقأ اإو
 تنؤملا نم اهفدنِح. ناك ءركذملا نع لقتأ تنؤلا نأل ؟قوأ كنؤملا نم ايفدح
 :ىلذأ فها وه يذلا نكذلا ف اهتاقبإو لأ وع فذلا

 ناك اذإف ءءاه ريغب َعمُج لاَعُف ىلع ناك اذإ ثنؤملا نأ :وفو ٌرخآ هجوو

 :ركذملا يفو ءبقغأو باقُع :ثنؤملا يف كلوقك ءابلاب َعمُج ركذمال لاعفلا

 ىلع اسايق ءاه ريغب ثنؤوملا ددع لعّجف اذه ىلع ددعلا "”َلمْحَف ةبرْغَأو بارع
 را مع هوس ل يح لل ايامك ابا كلا نر ع

 ثالث نمو ءركذملا يف ةرشع ىلإ ةثالث نم ةادعألا هذه فيِضَت نأ ملعاو

 عمج هل سيل اهف الإ «كلذ ٌريغ زوجي ال «ليلقلا عملا ىلإ ثؤملا يف ِرْشَع ىلإ

 ةعستو «'”'لادغأ ةسخو «لاجأ َةَرْشَعَو حَرْفَأ ةتالث :ركذللا يف ٌلوقتف ءليلق

 .ةرّْشَع ىلإ ةثالث نم :«ق» يفو لصألا يف ()
 ...ثنؤملا ددع لعجف اذه ىلع ددعلا لعجف :لصألا يف (0)

 ' نيب هيوبيس قرفو ....» :لاق (لدع) برعلا ناسل يف روظنم نبا اهركذ ناعم ةدع هلو ءلذع عمج لادعألا (0)

 ,هلثم يأ كمالغ لدع يدنع :لاقي نأ هريغ زاجأو ....."ةصاخ عاتملل الإ نوكي ال لدعلاو ...:لاقف «لدعلاو ليدعلا

 ش .«..نيعبلا ينتج دحأ ىلع لْمخلا فصن :لذعلاو ...
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 ءلْجْرَأ ْنْسَحو نؤدأ ٌمَبرأو ءعُرذَأ ثالث :ثنؤملا يفو «ةفغزأ ٌةَعَبْرَأو «ةّرمْحأ
 .كلذ هيشأ امو

 اهعمج ىلإ دادعألا هذه ٌةفاضإ زوجي هنإف ليلق عمج هل سيل ام اَمأو

 ِةَرْشَع تُيأرو ءعوُمش ةثالثو ءبتك ٌةسخ يدنع :لوقت ةرورض ريثكلا

 .دجاسم

 يف اهّتبثأو ءركذملا يف «ةرشع» نم ءابلا تطقسأ دحاوب ةرشعلا َتْرَواَج اذإف

 ءرشع ىنثا الإ ,حتفلا ىلع رثع ةعست ىلإ رشع دحأ نم نيممالا ىنبتو «ثنؤملا
 ةرّشع كلذكو «حتفلا ىلع ٌيبم ركذملا يف هدعب «رشع» و ءبرعم «نينثالا ٌنإِف
 لاق «ةيراج َةَرْشَع عْستو ًالُجَر َرَكَع ةَنْسَخو الجي َرَثَ َدَحَأ :لوقت ءثنؤمال

 الجر َرْشَع انثا يدنع :لوقتو .ابكوك َرْثَع َدَحَأ "َتْيَأَر ان ينا) :لجو زع هللا

 ةفحلم َةَرْشَع ئتنثابو ءالجر َرَكَع ئنْثاب تررمو « «(ةيراج ''ةَرْشَع اتنثاو)

 اَنشَبَوِ لجو زع هللا لاق ؛ةيراج َةَرْشَع ْيَنَنْاو ءًاَهرد َرَثَع ينثا تيأرو
 .«انيَع َةَرْشَع ''اتنثا ةْئم تَمَجَبْلاَفل :ىلاعت لاقو «4ًابيقَت َرَفَع ْىَنْثا "هبْنم

 َِرَشَعو َدَحَأ :لصألا ّنَأل ؛ةرشعلا ىلع داز اهف نامسالا ىَنْبَُي نأ بجو امإو

 تَفَذَُح اّمَلَف ةَرْثَعو ٌعْبَسو ٌنْثَعو ٌنْمَح :ثنؤملا يف كلذكو ةَرَكَعو ٌةَنْسَحَو

 اَينُب انِإو ءبحاو مثا ةلزنمب '”العجو ءاعيمج اَينُب اهانعم نامسالا َحَّضَتَو قاولا
 .تاكرحلا /ُفَخَأ َحتفلا نأل حتفلا ىلع

 .فسوي ةروس نم ؟ ةيآلا ١

 .«ق» يف صقنت (؟

(0) 

 قل

 .ةدئاملا ةروس نم ١؟ ةيآلا (0)

 .فارعألا ةروس نم ١٠١ ةيآلا (8)

 .12,7"ص ؛ج شيعي نبا :رظنا (© )0(
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 :نيتغل ثنؤملا "نم «ةرشع» يف نأ ملعاو
 "طهي ينب ةغل يهو «نيشلا ٌرْمَك :اًمادحإ

 ةَرْشَع ثالث :كلوقك ,"'زانجحلا لْهَأ ٌةغل يهو «نيشلا ناكسإ :ىرخألاو

 ْ .ةّرْشَع ثالثو

 ءروكنم ٍدحاوب نيعستو ةعست ىلإ ةرشعلا ىلع داز ام رسفت كنأ مّلْعاو
 نوعستو ءًابوث نورشعو ءامهرد َرَشَع ةَمْسَخ يدنع :كلوقك زييقلا ىلع هبصنتو

 وأ نوعست وأ نورشع وأ رشع ةسمخ َتْلَق اذإ كنأل ؛كلذ بجو انإو «ةيراج

 نأ َنكمأ اذإف ءدودعملا عونلا َنّيَبُت ْنَأ ىقبو ءددعلا َتْرَكَذ دقف ءكلذ هبشأ ام

 نم مهيلع ًفَخَأ كلذ ناكو .هنم ٌرثكأ وه اًَمَع َتْيَيْمَتسا دحاوب هيلع لدت

 ءبايثلا نم نورشعو «مهارّدلا نم َرَشَع ةَمْمَح :لصَألا ناكو ءلصألا
 ."'عملا ىلع لدي دحاو ىلإ هوُدرَف «عملا ظفل اولقثتساف

 ةعست "ىلإ َرَثَع دَحَأ نم دادعألا هذه يف رّسقملا "بن ٍَبَجَو اَمّنِإو

 اننإو هيف رداقم نيو فَ ةقثن ىإ دع دحَأ نم دعا أل ؛نيعست
 فرصني ال ام ةلزنمب وهف ةفاضإلل ْفَدْحُي مو «ءانبلا نم هل َّضَرَع امل فذُح

 هللا تْيَب جاَوَح ءالؤه :كلوقك ْنَدَقُم هيف نيونتلا ٌنَأ يف َنيلعافلا ءامثأ نم

 مسا هنأل ؛هدعب ام َبّصْني نأ بجو ةلزنملا هذه ددعلا ناك اّمَلَف ءََدْيَر َبِراَوْصو

 .مالكلا مامت دعب ءاج

 ءاممألا نم اهدعب أم ُبَصْنُي اًمْنِإَف «نيعستو ةعست» ىلإ «نورثشع» امو

 .ثنؤملا ةرثشع يق :«ر»د يق )0(

 .١7١ص ؟ج هيوبيس باتك :رظنا ()

 .نيعم ريغ هسنج يف عئاش اهلولدم نأل ةركنلا وهو (0)

 ...دادعألا هذه نم رسفملا يف بصنلا بجو امئاو :«ق» و ند يف ()

 .1556ص ؟ج بضتقملاو 6١٠3"ص اج هيوبيس باتك رظنا (5 )0(

 - 586غ -



 ٌفّدحَت «نيرشع» نون نأ :اهنيب هبشلا ةجوو «نيبراضب َةَبَبْشُم م اهنأل ؛ةَرّسفملا

 ام ىلإ ٌفاَضَتو ««نيبراض» نون فّدخَت اهدعب ام ىلإ" (نورشعلا) فاضتو

 وُبراض ءالؤه :لوقت اك بيز يرشع تيأرو بيز وٌرُْشِع هذه :كلوقك اهدعب
 فذح يف «نيبراض» ىَرْجَم «نورشع» ىّرِج اّمَلَف ءديز يبراضب تررمو ءديز

 اهدعب ام تْبصن اَبْيلِإ نونلا َتْدَدَر تم «نوبراض» تناكو «ةفاضإلاو نونلا

 .نونلا دوجو عم اهدعب ام بصن يف اهارجُم اضيأ «نيرشعلا» َتّيرجأ

 ىلع ثنؤملاو ركذملا يف «نيعستلا» ىلإ «نيثالشلا» و ««نيرشعلا» ّنأ ملعاو

 :دحاو ٍظفل
 ثنؤوملا نم ءاهلا فذح يف انمّدق ام ىلع اهَتْيرِجأ ًاداحآ ابعم تّركذ اذإف

 ءةيراج ح نوثالثو «ةأرما نورشعو ءالجر نورشع :كلوقك ءركذملا يف اهابثإو

 ةثالثو ةأرما م سْمخو :ةيراج - نوثالثو ثالثو ءامالغ نوعستو

 يف "(كل) و ."'(كلذ) انركذ ام اهلوصأ ىلع ةاحآلا ِيِرْجت الجر نوسجخو

 ”ناهجو) ركذملا يف «نيعست» ىلإ '”(نيثالثو) «نيرشع» ىلع هّندز اذإ هدحاو»

 يفو «نورشعو دحاوو َنوُرْشَعو ّدحأ :ركذملا يف لوقت ءنابجو ثنّوملا (يفو

 .نورشعو ةدحاوو «نورشعو ىدحإ :ْثدؤملا

 ةّنام :كلوقك اننَوُم وأ ناك ركذم ٍدحاو ىلإ اهّتْفَصَأ «ةئاملا» َتْلب اذإف

 ىلإ ةئاعبرأو ةئاغلث نم اهلا ٌطقْسّتو ؛««فلألا» ىلإ كلذك .ةأرما ٌةَئامو ءلجر
 .ةثنؤم «ةئاملا» نأل ؛ةّئاعست

 .«ر» يف صقن )١(
 .«ر» يف ةدايز (5)

 .«ر» يف صقن (؟)

 .«رم» يف ةدايز (9
 .«ق» يف صقت (0)
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 تذخأف «نيلصأ تببشأ اهنأل ,دحاو ىلإ فاضُت نأ «ةّناملا» يف ّبَجَو انإو

 ّنأل ءاهدعب ام ىلإ ةفاضإلا يف ةرشعلا تببشأف «فرطب اهنم دحاو لك نم

 ؛نيعستلاو ةعستلا تببشأو «تارشع رشع ''(ددعلا) ةئاملاو «داحآ ةَرَّكَع َةرّقَعلا

 نيعستو ةعست رسفم ناك ؟ دحاولل فاضت ْنَأ بجوو ءةرّدعلاب اهيبشت ٌةفاضإلا

 .ادحاو

 ام قحو '"'(ةئاعستو) ةئاعبرأو «ةئاقلث :تلق اذإ ةئاملا» عَمْجَت مل اماو
 ناك نإو «ةئاملا»نأل ؛انفصو 5 عمج ىلإ فاَضُث نأ دادعألا نم ةرشعلا نود
 .هظفل نع اهيف عملا ىنعمب يفتكاف «عمج ىنعملا يف وهف ًادحاو اهظفل

 ممْرد ُفّلأ :لوقتف ةئاملا سايق ىلع دحاو ىلإ اضيأ ةَتفضأ فلألا تغلب اذإف

 ةعبرأ لوقتف ةرشعلا ىلإ ةثالثلا (نم "”ءابلا) هيلع َتْلَخْدَأ اَذِإ هعم#ت َكنَأ الإ

 .مزد فالآ ةرثعو يَهْرِد فالآ

 بتارم ٌرخآ فلألا ّنأل ؛داحآلا هذه دعب عَمِجّت نأ فلألا يف َبَجَو اَمّنِإو
 بجو اككف لوألا ىلع ّرخآلا اوَُمَحَف ,ددعلا بتارم َلّوُأ دحاولا نأ ا ءددعلا

 دعب َعَمْجَت ْنَأ فلألا يف بجو كلذك هدادعألا هذه دعب َعَمْجُي ْنَأ دحاولا يف

 ةلزنمب راصف ةيضاملا دادعألل ريركت وه انإ فلألا دعب ام ّنأل ؛دادغألا هذه

 .لوألا

 دودعملا ىلع َتْلَخْدَأ ةرشعلا نود ام فيرعت ىلإ تجتحا اذإ كّنَأ لعاو :لصف

 .«قهو «رد يف صقن 0(

 .هر» يف صفت (0)

 4ك



 فحالملا ّسْمَحو «باوُثألا ةئالت :لوقت ءهيلإ ةدعلا تْفَضَأو ماللاو ' ”فيزألا

 اتئامو « ,هردلا ةئاس :لوقت «ةئاملا يف كلذكو «هيلإ فاضملاب فاضملا فرت

 : .بوثلا اننا «مهردلا فلأ كلذكو رانيدلا ةئامسخو «بوثلا

 َماللاو فلألا ددعلا لوَأ يف َتْلَخْدَأ ةرثعلا دعب ام فيرعت تدرأ نإف

 ةفحلم ِةَرْشَع َعستلاو ءاههرد ّرْشع ةسخلا تلعف ام :لوقتف  ؛هئانب ىلع هتكرتو

 ءاهرد نورشعلا تلعف ام :لوقتف «نيعستلا ىلإ نوثالثلاو نورشعلا كلذكو ""

 .امالغ نوعستلاو ("'ةيراج نوثالثلاو

 ام :لوقت ءَمآللاو فلألا اضيأ داحآلا ىلع َتْنَخْدَأ اداحآ اهيلع تدز نإف

 نوعستلاو ٌعستلاو ءارانيد نوثالثلاو ةسمخلاو ءامهرد نورشعلاو ٌةثالثلا تلعف

 .ةيراج

 تررمو ,كدشع 3 ةَسيَخ هذه :لوقتف ءءانبلا يف اهلاح ىلع اكرتت نأ دوجألاف

 هذه :لوقت «تفضُأ اذإ هتارعإ :" يجي نم مّينمو
 تكررمو كرثع ةّسْمَخ

 ا"([(مهزد) ٌرَقَع ٌةسخلا هذه :لوقت ؛ماللاو فلألا عم كلذكو ؛ك ارشع ةسمخب

 ءهريكنت لاح يف ًءاَنبلا ةّل َبَجَو اَنِإ هّنأل ؛ءانبلا دوجألا ناك اغإ ' ”و]

 لاح يف ًءانبلا قحتسا اذإ بارعإلا ىلإ ّيبملا َدّرَت انإ ٌةَقاضإلاو ٌماللاو فلألاو

 "ص اجو ١2151ص ؟ج شيعي نبأو 20768ص ؟ج بضتقملاو 5١٠هص ١ج هيوبيس باتك :رظنا 0(

 .«رد» يف صقت (؟-9)

 .1"؟6ص ؟ج بضتقملاو ١0ص ؟ج هيوبيس باتك :رظنا هنف]

 .«ق» يف صقت (غ

 .مالكلا متلي هلثعو خسنلا عيمج نم طقاس نيترصاحلا نيب ام م

 - ةمال

) 

 ل



 هم دوت يار مل ةيف مقا ١ كيم نان دحر 2 فيرع
 رع

 تناك اّمَع اَبَمْكَح ٌةفاضإلاو مالّلاو فلألا َلِزت ملف ةباّبو َرَشَع َةَْسَخ اَمأو

 ٠ هلا قلع ءانلا نقيا هيو كلل ""ليقطتلو

 ماقع موقت ماللاوب علألاو .ةفانشالا "قارن وف هفاق ا رعأ ةقاامأو

 فلألاو ةفاضإلا يف اهبرعأ كلذلف ؛بارعإلا ْبِجوُي نيونتلاو «نيونتلا
 ظ .ماللاو

 ثنؤتف ٌنوكذ تاَطَب سمحو ءٌروكذ / هاّيش ثالث يدنع :لوقت ""ى) :لصف [ب /8]

 هنل":لومم كلذكو نكذملا هن ةيورأ نإو ظفللا ف: نوما ةّيلإو قتلا أل ةددغلا

 زوكدلا هشذق نا ادرك 311 وكت ةفلا' نع نشحو ووك د: لبآلا نمّرْشم
 ةقالتثو ءاقلا نم روكذ ةمدحو .لطتلا نم روكذ ةثالث هنل :تلقف تركذ

 كيام لع ىرخ انإ هنملاو نقدم صخقلا تالا اقانإ وك نوب سقف
 ا ب للا ألا

 ددع يف الإ مالكلا عيمج يف ثدؤملا ىلع ٌركذملا ٌبّلَعَت برعلا ّنأ معاو

 ولَف ءربشلا َلَوُأ ةليللا َلَعْجَت اهنأل ماَيألا ىلع يلايللا َبْلَعَت اهإف ٍرْهَشلا ماي
 نم ءيش طَقْسَي ْمَل يلايللا اوُدَع اذإو بشلا نم ٌةليل تطقسل َماّيألا اوُدَع

 ِرْثَعَو «نيِقَب سْمَحو َنْوَلَخ '(لايل) ثالثل :":لوقتف ءمهاسح ىلع رهشلا
 .يلاَيللا ديرت َنْوَلَخ

 مس

 .ةفاضإلا لبق :«ق» و «ر» يف )١(

 .لصألا يف صقن (0)

 .«ق» يف صقن (0)

 .خرؤتف :«ق» و «ر» يف (9)

 ند يف صقن (05)

 - اال



 َةَلْيَل َةَرْشَع ىدحإل :لوقتف لعفلا تدَّحو '"رثَعلا ىلع تذز اذإف

 وهو ةليللا ظفل ىلع ٌربخلا َتْلَمَح َكَنأل ؛تّيِقَب مليك َةَرْيَع ثالثلو "تلح

 ةَرْثَع َنوديِرُي اَْثَع اَنْيُم :بّرعلا نع يكُحو ؛لعفلا تدّحو كلذلف ؛ُدَحّوم

 .انركذ امل ماّيَألا ىلع "يِباَيلَا اوُبَلَع ْمَْنَأ الإ ءماَيأ

 موي نيب ةَرْثَع َسْمَح َتْمَقَأو «ةليلو موي "نيب !(نم) ًاَوْشَع راس :لوُقتو

 :""(َيدْمَلا) ًةغبانلا لاق :ةليلو

 اًْأْجَتو "فيضُت نأ ٌريكنلا ناَكو ةليلو ٍمْوَي َنْيَب ًانالث تقاطف
 ءلصالا ىلع ثنؤملا ىلع ٌركذملا بلغتف «ةيراجو دبع نيب ةسمخ هل :لوقتو

 بيلغت نم لصألا ىلع يرجيف ءلَمَجو ةقان نيب َرَكَع َةَسْيَح يدنع :كلذكو
 ٍ .ثنوملا ىلع ركذملا

 اهدعب ام بصنّيو دادعألا نم ةفيضأ ام نّوَنُي نأ زوجي هنآ معاو
 و 2 وع 5 5 ع ص © وع 2 رو

 ءامهزرد ةئامو «ةّرمحأ ةرشعو ءالاجر ةعبراو ءاباوثأ ةئالث يدنع :لوقتف رعشلا

 :"عاشلا لاق اك هأب هث ,:اتئامو

 هرمك ناتئام ريع لك يف ُهَررز لح ريمح نم ًاريع تقنأ

 .ةرشعلا ىلع :«ق» و لصألا يف 0)

 1 .«ر» يف صقن (؟)

 .مايألا ىلع ثينأتلا اوبلغ ممَأ الإ :لصألا يف 0

 .«ق» و «ر» يف صقن (89

 ىلع مسالا تيقلأ كنأل :ةليلو موي نيب نم ةرشع سخ راس :لوقتو» :17؛ص ؟ج هيوبيس باتك يف (5)

 .«ةليلو موي نيب نم :تلقف تنيب مث يلايللا

 .«ق» و لصألا يف صقن (9)

 ؟ج ةنازخلاو ١250ص اج برقملاو 8١21ص اج صصختا :رظناو 7٠ص ؟ج هيوبيس دهاوش نم وهو ()

 يهو ةفاضإلا نم فيضتو ءراكنتسالا :ريكنلاو .ة؟ص هناويدو 1؟١ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 13:ص ينغللو :١5ص
 امل ريكن نم ابل سيلو ءهبلطت اهمايأو لايل ثالث تفاطف اهدلو دقف ةرقب ركذي «حيصت :رأجتو رذحلاو قافشإلا

 هب تّنْزُر

 ٠ .نادلبلا مجعم يف اك يبلكلا ءارب نب روعألا وه (0)

 - عمك
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 :رخآ لاقو

 "2 اَنَتلاو ٌةّرسلا َبَهَذ دقف ًاماع نْيَتَئام ىتفلا شاع اَذِإ
 .ىلاعت هللا ءاش ْنِإ كلذ فرعاف

 "”(لاثم) ىلع ةفص اههبشأ امو ةثالثو ةسخ نم تْقَقَتْسا اذإ كنأ معاو :لصف

 :نابجو اهيف كل ناك لعاف

 بارو ءةثالث ثلاثو ءِنْيَنْنا يناث وه :كلوقك اهدعب ام ىلإ اهفيضت نأ :اَمُهَدَح

 يسلم اد ولا .ةسمخ دَحأو «ةثالث ُدَحَأو «نينثا َدَحَأ :ىنعملاو ءةسمخ سماخو «ةعبر

 ,ةثالث د عبارو «نينثا ثلاث وه :لوقتف ذ اهدعبأم بصنتو «نّونت هنأ :يناثلاو

 ةعبرأ لعجو ةَعَبْرَأ ةئالث لعجو ثالث نينثأ لعج قعملاف ةَعَبرَأ سماخو

 رثشاعو «ةرشع رشاع ىلإ كلذكو «مبعم هنوكب ةدعلا هذه ىلع مُهرِّيَص يأ ءةسمخ
3-5 
 :ةهعس

 ةرشاعو «عست ٌةعساتو ءِسْمَح ٌةسماخو «ثالث ةثلاث يه :ْثْنَوملا يف لوقتو

 .عست ىدحإو (رْشَع ىدحِإ ْئأ يشع

 ةرشاعو ءأآتس ةعباسو ءاثالث ةعبارو «نينثا ةثلاث يه :رخآلا هجولا ىلعو

 ًارْشَع /مْسَشلاَو ًاعْيَس تسلا ت ُ بص أئأ ءاعست

 ناسللاو (ةرزنخ) نادلبلا مجعمو ,!1؛ص ةج شيعي نبأ :رظناو 2947 5١23ص اذج هيوبيس دهاوش نم تيبلاو -
 أطخ ا :باتكلا ققحم كلذ أطخو :نيعضوملا يف نيعلا حتفب (قالوب ةخسن) هيوبيس باتك يف تطبض ريعو .(رزنخ)

 نيعلا رسكب ريعلاب دارملاف اذه ىلعو ؛هركذل احابقتسا نيعلا ىلا تريغف «ريأ» ابلصأ نأب ةيناثلا «ريع» ريسفت يف يرقتنشلا

 .ركذلا سأر :ةركلاو ءبابضلا رايد يف ةيظع ةليوط ةبضه «ةرزنخ» و (ريع) ناسللا يف اك رم ا ةلفاق

 نيتئام يف نونلا تابثإ ىلع دهاش انه وهو .555ص :رظنا نييقلا باب يف رم دق ءرركم دهاشلا اذه )١(

 1 .ةرورضلل اهدعب ام بصنو

 .«قدو «ر» يف صقت (؟)



 وه :ركذملا يف لوقتف '!(اضيأ) ةجولا اذه تدرأ اذإ فيضت نأ زوجيو

 ةشلاثو عْبَس ةنماثو عْست ةرشاَع :ثنؤملا يفو :ةسمخ ُسداسو «ةعبرأ ٌسماخ

 ةبراضو ءديز براضو ءأديز ّبراض اذه :لعافلا مما يف لوقت [؟ «نيتنثا

 .ديز ةبراضو ًاديز

 :هجوأ ٌةثالث هقتشت ايف كل ناك ةرشعلا تزواج اذإف

 «حتفلا ىلع نْيَلَوألا نيمسالا ىنبتف َنَفَع َدَحْأ َرَثَع يداَح :لوقت نأ :اهدحأ

 كنأل ؛لصألا وه اذهف نيرخآلا نيمسالا كلذكو ءدحاو مسا ةلزنمب اًهلعجتو

 «لتاق»و ««براض» :كلوق يف يقوتست 3 لصألا فورح قاقتشالاب يفوتست

 .لتقلاو برضلا فورح

 رثع نم قتشت الو ءدحأ نم قتشت َيْشَع دحأ يداَح :لوقت نأ :يناثلاو

 ةلزنم ءاّيشأ ' ةثالث ُلَعْجَتال هنأل ؛برعف "(هجولا) اذه نم يداح امأف

 هُبرعتف َنَشَع َةَعَبْرَأ عبارو َنَنَع ةّنالث ثلاَن وه :اذه ىلع لوقتف ءدحاو مسأ
 يمل م

 .ةعفرتو

 نم «أرشع» فذحمنو ««رشع» عم «يداح» ينبتف َرَشَع يداَح :لوقت نأ :ثلاثلاو

 .راصتخالاو زاجيإلل تركذ امب يفتكتو ءيناثلا نم هدَحأ» و لوألا

 لوألا هجولا ىلع ؛ةّرْشَع ىدُحِإ ةّرْثَع ةيداح هذه :ثنؤملا يف لوقتو

 .«ق»و (ر» يق صقن )١(

 .ءايشأ :لصألا يف (0)

 5 تل



 هجولا ىلع هَرْشَع ةيداحو «يناثلا هجولا ىلع ََرْهَع ىدحإ ٌةيداح ""(هذه)و

 .ةَرْشَع ةعسات (و"'رشع عسات) ىلإ كلذكو ءركذملا سايق ىلع ثلاثلا

 َسْمَع ةعبرأ ُسماخو َيَكَع ةثالث عبار :اذه يف لاق ةثالث عبار :لاق نمو

 َرْشَع ةينام عساتو

 ةَرْثَع ىدحإ ةيناثو ةَرْشَع ناَمَث ةعسات يه :لوقت ثنؤملا "(يف) كلذكو ٠

 .ىلاعت هللا ءاش نإ اذه ,لع سقف

 .«ر» يف ةدايز )0(

 .«(ر» يف صقت (؟)

 .لصألا يف صقن (0)
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 ريمضلا باب
 :هُجْوَأ ةثالث ىلع رّمْغملا عوفرملا نأ معا

 .بئاغو «ءبطاخمو «ملكتم

 .لصقفنُمو «لصتُم :ناريمك مهنم دحاو لكلو

 .بئاغلا مث هبطاخلا مث مَلَكَتملا مهفرعأف

 اذإ ملكتمالو «تْبَهَذ» و «تْمَق» يف ةموضضملا ءانلا :لصتملا لكتملا ريضف

 لصفنملا ملكتملا ريضو ءانّْبَهَدو ءانُمق نم هان» رثكأ أ ناك ادحاو هّريغ هعم ناك

 .عماو ةينثتلل «ْنْحَن» و «دحاولل «انأ»
 نحن لاق اذإ "(هنأل) مكتملا ريض يف عججلاو ةينثتلا ظفل ىوتسا اَمْنِإو

 ىلع عقت ةينثتلا نأ كلذو «"(عمجاو) ةينثتلا جاهنم ريغ ىلع وهف انلعف
 عقي عملا كلذكو ءديز اهنم دحاو لكف ناديزلا :كلوقك نييواستم نيئيش

 ةينثتلا تناك اماف ءديز مهنم دحاو لكف نوديزلا :كلوقك ةيواستم ءايشأل
 ةينثتلا يف اهنيب قرفلا بجو ةيواستم ءايشأ ىلع ناعقي رهاظلا يف عمجلاو
 اذإ مكتملا نأ ىرت الأ ءيواستلا ىلع عقي سيل هّعمجو ريضلا ةينثتو «عمجلاو
 باطخلا اذه يف هل ايواسُم هاوس ْنَم سيلو هدحو مكتمل وبف انق نحن :لاق

 بجوف «عجلاو ةينثتلا جاهنم نع جرْخُأ اذه يف يواستلا لطب اّماف ,دحاولا
 ىلع نْيَيراجلا عمجلاو ةينثتلل ةفلاخم اضيأ هّتمالع نوكت نأ (اذه ا” ىلع)

 .لصألا يف صقت ()

 رد يف صقن (؟)

 .ي» يف ةدايز هو

 5ث”



 نحن :لاق اذإ مكتملا ريض يف عمجلاو ةينثتلا ظفل ىوتسا كلذلف ءيواستلا

 .انلعف

 ءتْمُق :ةأرملا لوقت ءركذملا ةلزنمب ةماكتم تناك اذإ اذه يف ثنّوّلاو

 .انلعف نحنو «""(كلذ) تلعف انأو ءانّقو اَنْيَهَذو «تْنَهَذَو

 / اذإ ثينأتلا ةمالع ىلإ جاتْحي انإ هنأل ؛سبّللا لاوز كلذ يف ةلعلاو 1[ب /8]

 .اهريغب اهسابتلا ْفَحُي ل ةماكتملا يه تناك اذإف سلا فيخ

 ثنؤمال ةروسكمو ءركذمال ةحوتفم ءات لصتملا عوفرملا بطاحملا ريضو

 امإو") تْبَهَدو تْمَق :ثنؤمالو «تْبَهَذَو «تْحُق :ركذمال كلوقك اهنيب قرفلل

 فرعأ وهو «لَوَأ مكتملا ”نأل ؛("”تبهذو «تق ِق مكتملا ءات ص بجو

 نيب لصف مث ءلوألل لوألا يطغأف ءفورحلا "جراخم ُلّوُأ ةمضلاو «نيرمضملا

 ؛نيلعفت يف ءايلا ىلع المح ثنؤملا ًءات ترسكف ءباطخلا يف ثنؤملاو ركذملا

 الإ قْبَت مف .("'نيلعفت يف ثنّوملا ٌةمالع ًءايلاو «ءايلا نم ةرسكلا أل ")

 ش .باطخلا يف ركذمال تّلعَجف ٌةحتتلا

 .("بضَنلا هقح لوعفملاو ءلوعفم بطاخلا َنإف ًاضيأو '")
 ةروسكمو «ركذملل ءاتلا ٌةحوتفم «ْتْنَأد درفملا يطاخمال لصفنملا ريضلاو

 .ثنْوُمْلل ءاتلا

 .«ق» و «ر» يف صقن )١(

 .لصألا يف صقت ()

 شيعي نبا لاق «بارعإلا تاكرح لَو ةضضلا افإو فورحلا جراخع َلَوُأ ةضلا تسيلو «خسنلا عيمج يف اذك (0

 «ةضلا يهو تاكرحلا لوأ يطعأف هريغ لبق لوأ مكتملا نأ امهدحأ :نيرمأل هريغ نود مضلاب صخ افإو» :86ص ؟ج

 اذه «لوعفملا ةلزنم بطاخما اولزنو «لعافلا ةلزنم ملكتملا اولزنف «بطاخناو لكتملا يريض نيب قرفلا اودارأ مهنأ رخآلاو

 .انل فولأملاب سيل يذلا ءامدّقلا ريبعت نم «فورحلا جراخم لوأ ٌةّيضلاو» :يريصلا لوق لعلو
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 لصفنملا يفو ءامبهذو ءاتق لصتملا يف اعيمج ثنؤملاو ركذملل ةينثتلا يفو

 .ريغتيال دحاو اًبقيرط نأل ؛ةينثتلا يف ثنَّوملاو ركذملا يوتسيف ءاتنأ

 لبق اهتكرح ىلع تكرت ول هنأل ؛«اتمق» و المنام نم ءاتلا تيد اًمنإو

 معُيل مضلا ىلع ءاتلا تينبف ءابنم لصفنم اهدعبام نأ موتل ةينثتلا

 .دحاو ءىشك اهدعبام عم تلعُج اهنأ هيلع تناك امع اهرُّيعَتب

 وىمتنأ :لوقتف اواوو اهم هئات ىلع تدز بطاحملاو ركذملا تغمج اذإو

 .لصألا وه اذه ءافلأو اهم ةينثتلا يف تدز ا؟ ومّتبهذو

 ؛مّتنَأ :لوقتف سبل اهفذح يف سيل هّنأل ؛افيفخت ّواولا َتْفَذَح َتْدْش نإو
 م

 .متبهذو

 افإو نْتْبَهَدَو نّثنَأ :لوقتف ةددشم انون ثنؤملا عيمج يف ءاتلا ىلع ُديِرَتو

 ةددشملا نونلاو ءركذملل تدزام ءازإب نوكتل ةددشم انون ديزَت لأ بجو

 .ركذملا عيمج يف واولاو مملا ءازإب نافرح

 ديز :كلوقك لعفلا يف رتتسي ادحاو ناك اذإ لصتملا بئاغلا عوفرملا ٌريضو

 اريض تناك ول اهنأل ؛دنه ريض «تماق» يف ءاتلا تسيلو :تماق دنهو ماق

 انركذ دقو «ثينأتلا ةمالع ٌءاتلا انإو ءٌدْنه تقاق :تْلُقَف َتْمَدَق اذإ تطقسل

 ركذمال افلأ ريضلا رهظ تينث اذإف «لعافلا "باب يف ريضلا اذه راتتسا َةَّلع

 :كلوقك واو ركذملل عيملا يفو ءاتماق نادنبلا ؛اماق ناديزلا :كلوقك ءثنؤملاو

 .َنْبَهَدو هَنْمَق :كلوقك ةحوتفم نون ثنؤمالو اوبهذو ءاوماق

 اعيمج اهل ةينثتلا يفو ؛«يه» ثنؤمالو «ىٌه» ركذمال لصفنملا ريضلاو
 واولا طقستو ءباطخلا يف ايوتسا 5 «ثنؤملاو ركذملا اذه يف يوتسي ««اَمُد»

 .هرصبتلا نم قبس ايف 5١ص :رظنا )١(

 د 5350 ل
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 مند نم ٌءاتلا تنم م ءابُّجَذ بجول تيقب ول اهأل ؛ةينثتلا يف هنم

 .كلذل تفذحف واولا ىلع لقْتتُْت ٌةَّبضلاو

 تفذح تش نِإو «”"وُمَتْمُم يف انركذام ىلع مه "(ركذملا) عيمج يفو
 شم يف ناك 5 ةددشم نونب 27 :ثنؤملا عيمج يفو ءمُه :تلقف اضيأ

 ركذملا عمج نم ّواولا تفذح 8 ْثَنَوْلا عْمَج نم نونلا فذخَت نأ زوجيالو

 :نيهجول

 اَمُبْنَأل ؛عما ىلع لدت ملا تيقب واولا ركذملا نم تْفذح اذإ كنأ :اهدحأ

 /ولو ظفللا يف دحاو فرح ةلزنمب ةددشملا نونلاو ءظفللا يف نالصفنم نافُرَح

 .اهيلع لديو اهفلخيام نكي مل اهتفذح

 ,ةليقث ""اهسفن يف واولاو «نيواو ةلزنمب ةض اهلبق يتلا واولا ّنأ :رخآلا هجولاو
 نونلا تسْيلو ءابلقثل ؛ابفذح زاجف ءلقثأ ناك ابسنج نم اهلبقام ناك اذإف

 .اهفذح رجي 4 كلذلف ؛ةليقث

 ءلصتملا ىلع تْرِدَق اذإ لصفنللا ٌريضلا َلِمْعَتْسَت نأ زوجيال هنأ معاو :لصف

 لوقت كلذكو ؛ْتْمَق :لوقت نأ ""(ىلع) ٌردقت كنأل ؛انأ ماق :لوقت “أ زوحيال

 َماَق : زوجي الو ْثَتْمَف ةعاجلل كلذكو تن َماَق :لوقت الو ءْتْمَق :بطاخمال
 م ةؤع

 .متنأ

 الإ ماق امو ءانأ الإ ماقام :كلوقك لصفنملاب تئح ج لصتملا ىلع زدقت 3م نإف

 .«ق» يف صقت )١(

 اتق يف : :لصألا يف (0

 .«ب» ةخسنلا نم دوجوملا ةيادب هذه (؟)

 .«ر»و «ق»و «ب» ف صقن (غ) )

 عة



 ظفللا ىلع َرِدَق اَذِإ هّنأل ؛لصتملا عضوم يف لصفنملا لاعتسا ْرْجي ماغإو متن

 لصتملا ""(ٌيضملا)و ٍنْدَمل الإ لقْتألا ىلإ لودعلا ْرْجي م ىنعملا ليكت عم ّفَحَألا

 ؟َتنَأ فْيَك :لوقتو .هيلع ْرَدْقُي َدقُي مل اذإ الإ هنع لودعلا زوجي الف ٌفَحَأ هّلاعتسا

 «لصتملا ىلع ردقتال كّنأل ءلصفنملاب يتأتف ؟ُْه كو ؟تنأ : َنْيَأو .؟َوُه فيكو

 :برك "يدعم نب ورمع لاق

 انأ الإ سرافلا َرْطَقام اهتاراجو ىَمْلَس تمل ذف

 ("اضينأ رتقلا كلذكو «بناجلا :رطقلاو ءهيرطق دحأ ىلع هاقلأ اَذإ ُهرَّطَق ")

 .لصتملا ىلع ردقي مل اَمَل لصفنملاب ءاج

 ءاَذَوْه اهو ءءالوأ متنأهو ءاذ تنأهو ءءالوأ نحَئاهو ءاذنأه :لوقت كلذكو

 ءانأ اَدذَه :ريدقتلاو ءلصتملا ىلع ردُقتال كنأل ؛كلذ عيمج يف لصفنملاب قأتف

 لاق ؟ رضضملاب ةراشإلاو هيبنتلا فرح نيب َقّرَقَف «ْنْحَن ءالؤهو «"تنأ اذَهو

 | عَ
 كلَسْنَتَفْيَك رظناو كعرذب ”ةصقاف امَنَق اذ هللا وٌرْمَعْلا َه َْمّلَعَت

 .«ق» يف صقن )١(

 تيبلا اذه :لاقي :لضافألا ردص لاق» :ينغملا دهاوش حرش يف يطويسلا لاقو «ملعألاو هيوبيس هبسن اذكو ()

 .قدزرفلا ناويد يف دوجوم ريغ تيبلاو اذه «برك يدعم نب ورمعل هنأ رهاظلاو «قدزرفلل

 ينغلاو 2107 ١١٠2ص ؟ج شيعي نباو (4045ص ١مسق ؟"ج يفاريسلا حرش :رظناو 06ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو

 .586ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو «(رطق) ناسللاو «١40ص ةسامحلل قوزرملا حرشو :؟:هص هدهاوش حرشو :50 ص

 .«ق» و هر» يف صقت 050

 .؟ا1ص اج هيوبيس رظنا ()

 .دربملاو هيوبيس ةياور يهو ُكِلَسست نْيأ ءاضْيَأ اهيفو «دربملا ةياور يهو ءكعرذب ردقاف :«ق»و هر» يف (5)

 «؛08ص ١مسق ؟ج يقاريسلا حرشو ,75ص ”ج بضتقملا :رظناو 216١  ١؟هص ؟ج هيوبيس دهاوش نم تيبلاو

 مجعمو 7١21ص ١؟ج صصختلاو .0٠65ص اج رردلاو 7ص اج عمبلاو 4/8 :8:١5ص جو ؛/هص ؟ج ةنازخلاو

 عمج يف يناديملا هركذ لَّتَم :كعرذب دصقاو ,دماج لعف انه وهو معا :ُنَمّلَعَت .18"ص هناويدو ؟66ص ةيبرعلا دهاوش'

 .لخذت :كلسنتو ةعاطتسالا :عُرَدلاو ءقيطتام كسفن فلك يأ . ُتعوَتَي نمل ٍبَرْشُيِ» :لاقو :4؟ص ؟ج لانمألا

 دلاةة 



 :"ديبل لاق اكو ءامسق هللا ورمعل اذه نماعت دارأ

 ايل اًدواَه اَبَل اذه مهل تلقف اَنَنْيِب نّيفصن َلاملا انمستقا ٌنْحَنو

 .اذ و اه نيب واولا رّيصف ءايل اذهو :لوقي نأ دارأ

 ّيونَم ريغ ءامسألا هذه ىلع ةلخاد هيبنتلل يتلا هه» نوكت نأزوجيو

 زع هللا لاق '(5) ماَْبإلا يف ناكرتشي َمهبملاو ٌرضملا ّنأل ؛ةراشإلا ىلع اهلوخد

 يف ”ةيناث اَهْدَعُي م ءالوأل ىلوألا ءاه» تناك ولف 4ءآلؤه "نأمل :لجو
 .ءالؤه

 تعج ًاضاح مُمدحأ ناكو ءبِّيَغ ةعامج نع تزبخأ اَذِإ كنأ ملعاو

 رضاحلا بلغتف بهذ مّثنأو «ةبكر متنأ :كلوقك .”"رضاحلا ظفل ىلع باطخلا

 اّمنأ :لوقت ابئاغ رخآلاو ارضاح امهدحأ ناك اذإ '"(نينثالل) كلذكو ءبئاغلا ىلع

 :"سيئقلا ئرما لوق "'(لَمْحُي) اذه ىلعو ءاًتلعف اّننأو ءاّنج

 يذلا ديبل ناويد يف تيبلا سيلو «هناؤيد يف هرأ لو ....ديبل ىلإ ملعألا هبسنو» :ةنازخلا يف يدادغبلا لاق )١(

 تيوكلا عبط سابع ناسحإ قيقحت) ؟١٠ص هناويد تاقحلم يف هنأ ةيبرعلا دهاوش مجعم بحاص ركذو هيلع تددتعا
 «408ص ١مسق ؟ج يفاريسلا حرشو .555"ص ١١ج بضتقملا :رظناو ,975ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو ١1175(. ةنس

 دهاوش مجعمو 2250ص اج رردلاو 76ص اج عمبلاو «478لص ؛جو ,/ص ؟١ج ةنازخلاو .5١١؟ص هج شيعي نباو

 .456ص ةيبرعلا

 .«ر» يف صقن (0

 .ءاسنلا ةروس نم ٠١9 ةيآلاو «نارمع لآ ةروس نم 33 ةيآلا ()

 صو دق ىنكم مسا ىلإ تءاج اذإ برعلا :نييوحنلا ضعب لاق» :470 - 47ص جاجزلل نآرقلا يناعم يف ()

 ..بيرقتلا ةهج اودارأ اذإ كلذو :لاق ءاذنأه :بيجملا لوقيف ؟تنأ نيأ :لئاقلا لوقيف ءاذ» و ءاه» نيب هتلعج اذهب

 ّرضلا ّيِلَي نأ هيبنتلا ةنأل ؛ءاذ» و ءاه» نيب لصفي نأ ينعأ ءهطقف رثكأ رمضلا يف لامعتسالا نأ :اندنع اذه يف لوقلاو

 .«كلذ يف سانلا نيب فالتخال ناج ديز اذهو اذ ديزاه :لئاق لاق نإف ني

 .نيرضاحلا :«رد و «ب» يف (0)

 .«ر» يف صقن (5)
 .«ق» يف صقن (9

 .ينايرت ملأ :ناويدلا ةياورو «ناويدلا يف نيتيبلا نيب لصفي تبب كانهو «١4ص هناويد رظنا (4)

 هك



 دو ا 7 3200-7

 بّدَعْلا داَؤُفلا تانابل " ٍبُدََج ّمأ ىَلَع يب اَرُم ليلَخ

 ا"بّيَطَت ْمَل نِإو ابيط اهب تدجو اقراط َتْنِج اَمَّلُك ينأَرت مأ
 رضاخلا ص لبقأ مث (بئاغ !"”رخآلاو) رضاح 0

 [ببم] ارخآلا / لوق كلذكو هظفل ىلع ةّبطاخف اماك) ّيَأَرَت لأ :لاقف اهنم

 اَعْنَمُم + ف فاَكْرْتَت إو رجدزأ َناَفَع َنْباي ينارْجْرَت نإَف

 "ىلع لَبْقَأ مث :نينثالا ظفلب ءاجف نافع نبا امهدحأ «نينثال باطخلا تأ

 .ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ فرعاف ءاهنم رضاحلا

 ْوَأ ناك اركذم «ءايو نون درفملا لكتمالف (لصتملا بوصنملا "ريض اَمأو) :لصف

 .يتبرضو «ينتمركأ :كلوقك اثنؤم

 ؛لعفلا ءانب َمَلَسيل ؛اهيلع نونلا تلخذأ اَمَنِإو ءريضلا يه اهدحو ٌءايلاَو

 ....تاجاح يضقنل :«ق» و هر» و «ب» يف )١(

 .«ب» يف صقن (؟)

 تيبلاو ,7١7"ص ١ج حيرصتلا يف لوألا تيبلا رظناو 458  ؟40ص ١مسق ؟ج يفاريسلا دهاوش نم انهو (5)

 ةنابل عمج :تانابللا .5"”ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 54ص ةكئالملا ةلاسر يف نيتيبلاو ,5888ص ؟ج صئاصخلا يف يناثلا

 .هاوفألا هيف ريغتت يذلا تقولا يف ةحئارلا ةبيط اهنأ ينعي «ليللاب ًاينآ :اقراطو «ةجاحلا يهو

 .«ق» و هر» يف صقن (؛)

 .«ر» يف ةدايز (4)

 .ى«ق» يف ةدايز (9)

 تيبلاو .رداصملا ةيقبل قفاوملا وهو خسنلا ةيقب يفام ْتَبْبَو ءارجزت ناف :لصألا يفو .عارك نب دْيَوُس وه (0

 ةلاسرو (ززج) ناسللاو .558ص يلآللا طمسو ,هض ؛ج صصخلا :رظناو :::8ص ١مسق ؟ج يقاريسلا دهاوش نم

لق «رجتزا» هلصأو «ربتنأو عنتمأو يبتنأ :رجدزأ .اضرع ركذ ثيح ؟١8ص ةيفاشل دهاوش حرشو ؟؟ص ةكئالملا
 ءاتلا تب

 .ءاتلا نم يازلاب قيلأ اهنأل لادلا .تريتخاو ءابيجرخم برقل الاد

 .اهنم رضاحلا بطاخف لبقأ مث :«قد و ند يف م!
 اب يف ضايب 6
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 يلا عنم دقو ٌيسكلا لعفلا َلْخْدَي نأ اوهركف ءاهلبقام ٌرسْكت ملكتملا َءاي ّنأل

 ."انيب امل بارعإلا يف

 .اًنَيَرْضو انَمَرْكَأ :كلوق نم «ان» ةعامجلاو نينثالا عم لكتملا ريضو

 لمفلا مال هيف نكست عوفرملا نأ اذه يف عوفرملاو بوصنملا نيب قرفلاو
 ناك نإ ؛هلصأ ىلع هيف لعفلا ٌرخآ يرجي بوصنملاو ءانُبَرو ءانْمُق :كلوقك
 .بارعإلا نم قحتسيام ىلعف ًالبقتسم ناك ْنإو «حتفلا هتكرحف ًايضام

 ثنؤمال ةروسكمو ؛ركذملل ًةحوتفم فاكلاف لصتملا بطاحملا ٌريض اّمأو
 نينثاللو .ءثنؤمال كبرضو ءكمركأو ءركذملل كبرضو ؛كمركأ :كلوقك
 3 ءهانكد نم ُفاكلا مَحَتو َنْيَتنُوُم'وأ اناأك نُيَرَكَذُم اكَبَرَضو ءاَمْكَمركأ

 .ةدحاو ةلعلاو «اتْمَقد و لعند نم ءاتلأ تمض

 تئش ْنإو «مملا دعب واوب قُمُكَمَرْكَار و ىمكبرض» نيركذملا ةعاملو
 .«متنأ» و «مه» : :مهلوق ف عوفرملا نم اهتفذح 5 قاولا تفذح

 ىلع نكَمَرْكَأو نُكَبَرَخ :كلوقك فاكلا دعب ةددشم نون ثنؤملا ةعامجو

 .ىضمام سايق

 اذه ىيَمَرْكَأو قُبَيَرَم :كلوقك واو اهدعب ًءابف لصتملا بئاغلا ٌريض اَمأَ
 :كلوقك انكاس ءابلا لبقام نوكي نأ الإ مالكلا تْلصو اذإ رايتخالا "'(وه)
 .اذه يف واولا فذحتف ةُمرْكُي لو ةّبرْصَي م

 واولاو َةِّيِفَح ًءاملا ّنأل ؛ءابلا لبقام كرحت اذإ واولا تابثإ ريتخا اَنِإو

 .راهظإلا ىلإ ءافخلا نم اهبجرخي

 .ةرصبتلا نم قبس اهف 0٠ص رظنا )١(
 يال قف صقن )0



 ""(ريصي) هنأل ؛"”(كلذل) واولا فذح ٌراَتْخَيف ءابلا لبقام َنَكَس اذإ ام
 نينكاسلا َنأكف «نيصخ ٌريغ ٌرجاح ءاملا أل ؛نينكاسلا ءاقتللا ةلزنمب

 .كلذل ٌواولا تقذُحف هاَيَعَتْلا

 ناك نإف هّتْسَرْكَأو ُهُتْيَرَه :كلوقك اولا تفذح كلذ عيمج يف تفقو اذإو

 ءابلا ةكرح ُلَقْنَي نم ""برعلا نم نإِف :هّتكرح ٌنكمَت ءابلا لبق يذلا نكاسلا

 ءاقتلا نم ًارارف ءاملا ىلع فقيو ءاملبق يذلا فرحلا ىلإ فقولا يف

 لاق ءنوكيام رثكأ رعشلا يف اذهو ةُمِرْكأ لو ُفُبرْحَأ ل :لوقيف نينكاسلا

 رجالا

 :ئرخأ ْمَل يّبَس يرن نم ةّبجع ريثك ٌرهَّدلاو َتْبِجَع

 ءابلا لبقام ناك 0 اولا 0 هابل اك د هَمَض - ةُيرْضَأ 1 :دارأ

 .«ق» و «ر» و «ب» يف صقن )١(

 .«ر» يف صقن )١(

 .587ص ؟ج هيوبيس باتك :رظنا (؟

 اج بستحما :رظناو ,1870ص ؟ج هيوبيس دهاوش نم تيبلاو . .هيوبيس باتك يف اك مجعألا دايز وه )0

 25؟5ص ؟ج رردلاو , هص ؟ج عمبلاو 31ص ةيفاشلا دهاوش حرشو الا ءل١ص هج شيعي نبأو 21516ص

 نب ةعيبر نم يح وبأ وهو هَرَتَع ىلإ بوسنم :يزاعو .455ص دهاوشلا مجعمو (مل) ناسللاو ١7ص ةج ينومثألاو

 .«ريصق نم يأ يزنع نم» :لاق نابصلا نأ بيرغلاو (زنع) ناسللا :رظنا ءرازن نب ةعيبر نب دسأ

 .كرحتم ءاهلا لبقام ناك اذإ واولا فذحو :لصألا يف (ه)

 .«ق»و «ب» يف صقن (5)

 .«ق» يف صقن (9

 ..لضف حيرلا نم ...هلامو ديلت دجم هدنع امو :هتياورو 50ص هناويد رظنا 0(

 «ثوروملا ميدقلا :ديلتلاو .012ص فاصنإلاو 557 3ص اج بضتقملا :رظناو .1؟ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو

 وبل دارأ» :يرقنشلا لاق .راجشألا حقلت ابصلاو ءباحسلا حقلت بونجلا نأل «برعلا دنع حايرلا ُبَحُأ ابصلاو بونجلاو

 .«ةرورط واولا فدحف



 اًبّصلاالوبوُنَجْلال ظحصيّرانم 22 ةلامو ديت دجم ْنِم ةلاَمَق

 .اًيّثمركأو ءاَبئبرض :كلوق نم «اه» ةبئاغلا ةثنؤملا ريضو

 تسيلو «”ةَقيِفَح فلألا /نأل ؛فقو الو لصو يف فلألا فذنخح زوجيال» 31
 .واولاك

 (كلوق) نم اًه» (نيثنؤم ْ نيركذم اذه يف) نينثالا ريض "'و)

 .(اكتبرض "'نم) بطاخملا "سايق ىلع اهتمركأو اهتبرض

 .ةينثتلا ىلع اسايق

 عْمَج ىلع ًاسايق فّرْحَأ ةثالثب نبتِبَرَم :كلوق نم «ّنُم» ثنؤملا عيمج يفو
 .ركذملا

 ,ةرضملا ءامسألا نم اهدعب ام ىلإ ًةفاضم اًّيإف لصفنملا بوصنملا ريض اّمَأو

 «انايإ» هريغ عم مكتمالو «ًاثنؤم وأ ناك ًاركذم «يايإ» :ًادرفم مكتمال نوكت

 ثنؤمال فاكلا رسكب «كايإ» و ركذملل فاكلا حتفب ؛«كايإ» بطاخمالو

 .ىضم ام سايق ىلع ًاعيمج نْيئنؤملاو نيَركذملل هاَُكاَيِ» نينثاللو
 .اًنََي 5 قاولا تفذح َتْنْش نإو «"'قُّمكاَّيِإ» نيركذملا ةعاجللو

 .ةيفخ فلألا نأل :برد يف ()

 .لصألا يف صقت (9)

 .«ر» يف صقن (

 يف (9

) 

 .نيركذملا نينثالا ريضضك : :«ر» يف

 .عماو ةينثتلا ىلع اسايق :لصألا يف م

 .مُكاّيِإ :لصألا يف م



 ؛ثنؤمل اَهاَّيإو ءركذمل ءاَّيِ» بئافللو ««نكايإ» :كنؤملا ةعامجلو

 ءركذملا عيمجلل "'وُمُهاَّيِإ» و ءَنْيَتنْوم وأ "/اناك) نيَركْذم نينثالل ءامهاَّيِد و

 .«نهايإ» ثنؤملا ةعام "'(و) قاولا تفذح تّئش نإو

 ُهاّيإف ايما لُجَرلا َعَلَب اذإ :برعلا نع ىَكَحو ليلخلا "بهذم اذه

 هاّيإ» ةفاضاب "رج عضوم يف ليلخلا دنع هاّيإ» دعب يتلا رئاضلاو «باوشلا اّيإو

 اّيإو ُةاّيإف» :مهلوق نم رهاظلا ىلإ هتفاضإ نم ىَكَح ام ىلع اسايق ابْيلإ

 .«باَوْشلا

 «بارعإلا نم هل َعضوم ال هاّيإ» دعب ام نإ :لوقي ناكف "شَتْحَألا اَمأو

 .فاَضُي ال َرَمْخْلا َنأل ؛ٌةدحاو ًةياك اهدعب امو. هايد إو

 ةفاضإ نم ليلخلا هاكح ام ّنأ رك:و ,"ٍجاّرَّسلا نبا بهذ اذه ىلإو

 سايقلا يف ذاش رهاظلا ىلإ هاي

 .ن.» يف ةدايز )١(

 .مُهاّيِإو :لصألا يف (0)
 .«ق» يف صقتن (؟)

 .١58ص اج هيوبيس بآتك :رظنا ()

 جاجزلل هبارعإو نآرقلا يناعمو ,7680ص ١ مسق ؟ج يفاريسلا حرشو 2150ص اج هيوبيس باتك :رظنا (0)

 حيرصتلاو ٠٠١ ءةهص ؟ج شيعي نبأو ءاقال ص فاصنإلاو ١218ص ١ج ةيفاكلا ىلع يضرلاو ١213ص اج

 .«تاءوسلا :ىوريو» :حيرصتلا يف يرهزألا لاقو (ايإ) ناسللاو ,”دهحص ؟١ج ينومثألاو ء1ةكص ؟ج

 هذه نأل .هفنعأ م كسفن كاّيإ :لاق الجر نأ ول :ليلخلا لاقو» :1!ص ١ج باتكلا يف هيوبيس لاق ()

 .«هل افالخ هيوبيس ركذي مو» :؟5:"'ص ١ مسق "ج هحرش يف يفاريسلا لاقو «ةرورجم فاكلا

 "ج شيعي نباو ١١ص اج جاجزلل هبارعإو نآرقلا يناعمو 45ص ١مسق ؟ج يفاريسلا حرش :رظنا (9

 يتيزلا هط روتكدلل شفخألا نسحلا وبأو ١3ص اج عمبلاو 2017  ١؟ص ؟ج ةيفاكلا ىلع يضرلاو 44 - ةهص

 .ليلخلا قفاو هنأ اضيأ شفخألا نع ىور دقو 486 8 ؟صو ء١4ص 1

 بسني ا يفاريسلا نأ ديب ؟؟"ص ١ مسق ؟ج يفاريسلا حرشو (ةطوطحلا ةلاسرلا) 1/ص ؟ج لوصألا' :رظنا (0)

 ريض هنأل ؛افاضم ايإ نوكي نأ زوجي ال :اولاقو ءاذه نوفلاخي نييوحنلا نم ةعامجو» :لاق هنكلو جارسلا نبا ىلإ كلذ

 .«هيلع لمعي ال ذاش ليلخلا هاكح امو «فاضي ال ريضلاو
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 .ديز ىلإ هّيإ» ةفاضإي ْتْسَرْكَأ "ِدُيَر اّيإ :حابقتسا ىلع اوُعَمجَأو

 لعجي مل ليلخلا ّنأل ؛ليلخلا بهذم "يدنع ضقني ال اذه ىلع مّبعاجِإو
 ءاّمْمألا ىلإ هاّيإ» ةفاضإ يف هيلع ساقي ًالْضَأ «باَوَشلا اّيإو َهاّيإف» :مّهّلوق
 نم هاّيإب دعب ام ّنأ ىلع «باَوشلا» ىلإ هاّيإ» مهتفاضإب لدتسا انإو «ةرهاظلا
 لدتا هْنأل ؛ميحص لالدتسا اذهو هابيل هّيإ) ةفاضإب رج عضوم يف تارمضملا

 .بارعإلا هيف َنّيَبَتُي ام بارعإب بارعإلا هيف ُنّيبَتُي ال ام بارعإ ىلع

 ىتلا تارهظملا بارعإب تارمضملا ”(رئاس) بارعإ ىلع لدتسن اّنأ ىرت الأ
 يف تّركذ ول َكَّنَأل ؛بْصَت «كتبرض» نم فاكلا عضوم :لوقنف ابعقوم عقت

 ًاديز تبرض :كلوقك ءاَبطن الإ نْكَي ل بارعإلا هيف ْنِّيَبَتُي ام اهعضوم
 امما ابعضوم يف تركذ ول كّنأل ؛عفر عضوم يف «تْيَق» يف ءاتلا كلذكو

 .ديز ماق :كلوقك ًاَعفَر لإ ْنُكَي مل بارعإلا هيف يبت
 ول َكَنَأل ؛رج عضوم يف فاكلاف ءكُمالغ ''(ينءاج) :تلق اذإ كلذكو

 ٌمالغ :كلوقك أّرج الإ نكي مل بارعإلا هيف ْنّيِبَتُي ارهاظ اهعضوم يف تركذ
 .ديز

 امم اهعقوم عقي ام بارعإب اهارعإ ىلع َلَدَتْسي تارمضملا ٌرئاس نآك اَمَلف

 امب ٌرَج عضوم يف اّيإ» دعب ام ّنأ ىلع ليلخلا لدتسا كلذك «بارعإلا هيف نيب
 عم ُلَمْعَتْسُي ال ناك نإو اهدعب رهاشظلا مّْنالا بارعإ نم ُبّرَعلا هتركذ

 .برعلا نم عمس ايف الإ رهاوظلا

 )١( اج شيعي نباو ١١ص ١ج جاجزلل هبارعإو نآرقلا يناعم :رظنا ص٠٠١.

 هلاق ام يدنع حيحصلاو» :؟::ص ١ مسق ؟ج يف لاق ثيح يفاريسلا ىأر هنكلو ءيريصلا يأر اذه سيل (؟)

 .ةرياغم ظافلأب يريصلا هركذ ام خلإ ..«ايإ» دعب عقي ام تيأر ينأ كلذو هللا همحر ليلخلا

 .فر» يف صقن (9

 .«ق» يف صقن (9)



 اهدعب يتلا تارمضملا ىلإ ةلصو ةرهاظلا ٌءاَمْسألا لعجت نأ ركنتسم سيلو

 /كلذ فرغاف ءانمدق ؟ ماللاو فلألا هيف ام ءادن ىلإ َةَلصو هاَبيأ» َلعُج "6

 ْ ا".ىلاعت هللا ءاش نإ

 ىلع رِدَق اَذِإ لصتملا عضوم يف لصفنملا ٌريضلا لَمْعَتْسُي نأ زوجي الو :لصف
 نم فاكلا ىلع ردقت َكنأل ؛كاَيِإ تبرض :لوقت ال «””انمدق 5 لصتللا
 .«كتبرض»

 .تْبَرَص كاّيإ :كلوقك لصفنملا الإ نكي مل هتْرََأو لوعفملا تْمَدَق نإ

 .الإ َعَم فاكلا ىلع ردقت ال كنأل ؛كايِإ الإ تبرض ام :كلذكو

 ءالصفنمو ءًالصَتُم نوكي نأ ًاريض َرَبَخلا ناك اذإ اهتاوَخأو «ناك» يف زوجيو

 لاق ءيتتاكو ءيِنَسْيَل :نولوقي مُهّْنَأ مم قوثوملا برعلا نع ينغلب :"'هيوبيس لاق
 :َيَؤُدلا دّوْمألا وُبَأ

 "اَْبناَتلب ةُحَأ َهنَدَغ اَهوُحَأ ةنإف ةئكتْؤأاَبْنَكي ًالإف

 "(5) َةاّيإ َسْيلو ءهاّيإ نك :كلوقك ابعم لصفنملا ريضلا لامعتسا ةوجألاو

 الو ...لجرلا اهّيأ اي :اولاق ثيح اذه ًاهيبش اولعف مهانيأر دقو ..» :*45ص ١مسق ؟ج يفاريسلا حرش يف ()

 يف ذاش ليلخلا ,هاكح امو «ةلصولا يف اهكارتشال رخآلا نم اهدحأ َدِخَأو «يأ» نم يَلْتَف وه ءايإ» نوكي نأ دعبأ

 .«..ةدحاو لاح ىلع ريخأتلاو مدقتلا يف رهاظلا نأل ؛رهاظلا

 .ةرصبتلا نم قبس اهف ؟6غص :رظنا (0)

 .ةرصبتلا نم قبس ايف 49! ع3 ص :رظنا (5)

 .5؟38 ١0ص اج باتكلا :رظنا (8)

 ؟ج شيعي نبأو 85ص فاصنإلاو .48ص ؟ج بضتقملا :رظناو ,”١ص ١ج هيوبيس دهاوش نم وهو (0)

 هناويدو (نيل) ناسللاو .186ص اج ينومتألاو ١٠ص ١ج ينيعلاو 56ص ١ج ةنازخلاو 41ص ١ج برقملاو 07٠0ص

 :وهو قباسلا تيبلا يف رمْلا ىلإ دوعي ءاهنكي» يف ريضلاو .88ص

 اباكبايزِخُم اماخأ َتْيَأ ينتإاف ًةاوفلا ا هوشي رجلا عد

 نابلب هوخأ وه :لاقي» ةصاخ نييمدآلل نبللا :نايللاو «بنعلا اهلصأ نأل بييزلا نم جرختسلا ذيبنلا :اهيخأب ينعيو
 .«برشي يذلا نبللا انإ .همأ نيلب :لاقي الو « ماللا رسكب همأ

 .(رد يف صقن (1)
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 :ةعيبر يأ نب ٠ ٌرَمُع لاق

 اهدعمَتَي نق ناسنإلاو دبعلا نع اَنَدْمَب َلاَح ْدَقَل ُهاَّيِإ َناَك نئل
 .اهتاوخأو «ناك» باب يف اذه "'مدقت دقو

 لصفنم (هل "سيل ءلصتم) ٌريض (”آلإ) هل سيلف ٌرورجلا امأو :لصف
 و مدقتي نأ زوجي ال دحاو ءيش ةلزنب رورجماو راجلا نأ ؛كلذ يف ٌةلعلاو
 فورح ضعبو «راجلا فورح ضمك رورجا ّنأل ؛اهنيب لصفُي الو اجلا ىلع
 دقتي ال ءيشلا

 نيب َلَصْفّيو ءناَرَخَأِتِيَو نامدقتي اهنأل ؛بوصنملاو غوفرملا كلذك سيلو
 كنأ ىرت الأ ءاهيف ةلعلا كلت مدعل ؛بوصنملاو بصانلاو ؛عوفرملاو عفارلا
 تير ام :لوقتو ؛هيف لمع امو عوفرملا نيب لصفتف ءديز الإ ينءاج ام :لوقت
 كراد يف تْيَأرو ؛ديز مويلا ينءاج (”ام) :لوقتو ؟كلذك لصفتتف اديز الإ
 ىلع اهِراَمْضِإ ىلإ جيتحا اّمَلَق ؟ديز برض ًارْمَعَو دايز ًاررع برضو ءأديز
 مزلي ”رورجما نآك اَّمَلَو ؛اَمّبَل لصفنم ريض نم دب نكي م ريخأتلاو ميدقتلا
 ٍجَنْحُي ل هيف لمع ام نيبو هنيب َلَصْفُي الو ؛مدقتي ْنَأ زوجي الو ًادحاو ًاعضوم
 .لصفنم ريض ىلإ هيف

 ..ًاقؤم ْوَأ ناك ًاركذم ؛اهلبق ام ٌروسكم ٌءاي لكتمالف هّريض اّمأَ

 )١( ينيعلاو «١45ص ؟ج ةنازخلاو .4هص اج برقملا :رظناو 7١3٠2ص ؟ج شيعي نبأ دهاوش نم وهو ج١

 ص١5 ناسللا :رظنا «لاز يأ دبعلا نع نالف لاح .86ص هناويدو 22858ص اج ينومشألاو ,8١٠ص ا١ج حيرصتلاو

 .(لوح)

 .ةرصنتلا نم قبس ايف 4١ص :رظنا (0
 .«ق» يف صقن (5)

 ٍ .ن» يف ةدايز (
 اعضوم مزلي هيلي امو رورجملا ناك الو :«ق»و «هر» يفو ؛...ناعضوي هيلي امو رورجنلا ناك الو «ب» يف (6)

 .ادحاو
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 مسا اهنأل ؛"”اهتكرح بجو اغنإو «حتفلا ىلع ىَنْيَت نأ ءايلا هذه ءَوَحو

 7 5 اهتكرح َلعَجف ؛:ةكرحب ىوقت نأ "(نم) دب. ال "(و) دحاو فرح

 «يبحاصو َيِمآلَع :كلوق كلذو ءةرسك اهلبق ءاي ىلع ناليقث ّرسكلاو ّمّضلا
 اهتكرح نم دب نكي مل نكاس اهّلبق ناك نإف ءافيفخت اهنم ٌةحتفلا فذحت دقو

 .ياَدَهَو ياَصَعَو َياَرْثّبو هَياَمآلْغ :كلوقك ناّتكا ّيقتلي ًالثل ؛لصألا ةكرحب

 اهدعب يتلا ءايلا يف تَمْعْدَأ ءاي اهلبق يذلا نكاسلا فرحلا ناك نإف

 امل كنأل ؛يمالغو يَدْبَعَو ؛ يلد يلع :كلوقك ريغ ال ًاضيأ تحف تّحتفو

0 

 ءاهدعب اهف اهتْمَعدَأو ءءاي اهتبلق اواو اهلبق يذلا نكاسلا ناك نإف

 : «نوُملُْس (”كتؤق) َتْفَضَأ اذإ كلوقك غال ًاضيأ '"تحتفو)

 ءاعتجا اذإ ءايلاو / قاولا َنأل ؛ي ايرشعو يِملْسَم ءالؤه :كَيْلِإ «نوُرْثع» و

 ًارتسم ًاسايق ىرخألا يف اَمُهادحإ تمد ًءاي واولا تَبَلُق نكاس اهبنم لوألا

 .هللا ءاش نإ فيرصتلا يف هيلع فقت

 َتْفَضَأ اذإ كلوقك اهْمْغْدَت ملو اي اهْبلْقَت ل ةنكاس ريغ ٌواولا تناك نإف

 .يِوُدَعَو ءيِوْرَغ :كّيلإ ًاوُدَعَو ًاوُرَغ

 ةنكاسلا ءايلا يف مزل ام اهيف مزلي مل ةنكاس ريغ تناك اذإ ًءايلا كلذكو

 ....مسأ هنأل حتفلا ىلع اهوانب بجو امنإو :«ر» يف )١(

 .«ق» و «هر» يف ةدايز (0)

 .«ق» و هر» و «ب» يف صقن (9)

 .«(رد يف صقن (؟)

 ا /0]



 .كيلإ ٍيمرَو يبَظ ةفاضإ يف ييمرو يبْبَظ :كلوقك حتفلاو ماغدإلا نم

 ءاًنّيحاصو ءانُمالغ :كلوقك فلأو نون هُريغ هعم ناك اذإ مكتملا ريضو
 .اَناَصَعَو ءاناَدّهو ( «"”اتْيلإو) اَنْيَلَعَو

 يف كلوقك ثنؤمل ةروسكمو ,ركذمال ةحوتفم فاك بطاحملا ٌريضو
 .ثنؤملل كّمالغو «َكٌمالغ :ركذملا

 ركذملاو .«ثّنوَلا يف بطاخلا ريضو ؛ ("'هريغ هعم ناك اذإ مكتمل ريضو )
 عمجاو (”ةينثتلا يفو) ثنؤملاو ركذملا يف بئاغلا ٌريضو ءعمجلاو «ةينثتلاو
 نيب ام باتكلا لّوُأ يف انركذ دقو ءلصتملا بوصنللا ريضك (كلذ '"عيبج)
 كاصعو كمالغو ءاناصعو هاَنُمالَغ :كلوقك "يخآتلا نم بوصنملاو رورجما

 (*ةقارشبو) ْميِبحاصو ؛كمالغو ءاكارشبو «هارشبو ؛هبحاصو « (”كادهو)
 .نيهمالغو ءنهادهو «مهادهو

 ٌةعبْزَأ مالكلا تْلصو اذإ هيف زاج ةرسك وأ ًءاي هّلبق بئاغلا ريض ناك نإف
 :هَّجْؤَأ

 ىلع واولا تابُثإب هلام وُبْبَلَعَو « (بيع "وُهبو) ديز وّبيف :اَهلَوَ
 .لصألا



 ءاي اهيلت واو ةلزنمب هنأل ؛ءاي اولا ْبَلَْت يمْيَلَعَو ءيببَو «يبيف :يناثلاو

 .نيصح زجاحب سيل َءاهلا ّنأل ؛ةرسك وأ

 نوهركي ْمُبْنأل ؛اهلبق ام اهل َرَْكُيو ءاي اولا َبلْقَت نأ كلذ سايقو

 ةََض اهلبق واو هرخآ (”يف) مسا مالكلا يف "سيل (”هنإ) ىتح ًافرط اولا

 . «”وُهراَدِبَو وب و «يهرادبو 5 يبب» :5 :رق دقو «ةمزال

 .اهيلع ةلالدلل ةمضلا ءاَقْبِإ و ىاولا فذحب هَهْيَلَعَو بو ,ةيف :ثلاثلاو

 .رسكلا عم هنم ُدَوْجَأ ءايلا عم فذحلاو

 يف دشنأو رعشلا ةرورض يف الإ رسكلا عم فذحلا هيوبيس دنع زوجي الو

 :كلذ

 اعّنقَم "هسفنل ِهْيَْيَع لمجأس يننإف ًاييتؤأ اَنَغ ُكَي نإف

 .«ق»و «ر»و «ب» يف صقت )١(

 .مالكلا يف مسا سيل «هر» يف (0)

 .«ق» يف ةدايز ()

 .روهمجأ ةءارق «يهرادبو يبه و ءصصقلا ةروس نم 4١ ةيآلا (5) ّْ

 20 - ؟'ص اج بضتقملاو .؟55ص ؟ج باتكلا :رظنا :هيوبيس مبيلإ اهبسن اك زاجحلا لهأ ةءارق يهو ()

 .37ص ١ج بستحملاو 5١ص ١ج جاجزلل هبارعإو نآرقلا يناعمو 510 5١ص

 فاصنإلاو :؟50ص لماكلاو ,577 78ص ١ج بضتقللا :اضيأ رظنأو ١٠ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو ()

 ,؛؟ص يلآللا طم اضيأ رظناو /ص ىلإ 7/ص نم اتيب نيعبرأ نم ةديصق يف ة/ص تايعصألاو 00ص

 امع لأسي نأ ينقرافو ينعدو اذإ يفيض جاتحي سيل :لوقي :ديسلا نبا لاقو «455ص بتاكلا بدأ حرش باضتقالاو

 لوقأ يأ ءاعنقم هينيع لعجأو ءهيدي نيب همدقأ ينأل هنع ُبيغيال نيمس وأ ثغ نم اهيفام نأل «يردق يف هخبطأ تنك

 نب كلام تايعمألا يف وهو ءينادمبلا يرخ نب كلام ىلإ تيبلا هيوبيس بسن دقو ءبحت الام كرتاو ؛بحتام ريخت هل

 .ارغصم يازلاو ءاخلاب مْيَّرْخ نب كلام :مبضعب لاقو «ةلمهملا ءاحلاب ميرح
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 .ةيفو بو هْيَلَع :كلوقك فقولا يف طَقْسَت اهّلُك هوجولا هذهو

 ةسمخ ابيف زاج نيبئاغ ةعامج ٌريض ةرسكلاو "!ءابلا هذهب لصتا اذإو
 :هجوأ

 يف ناك ؟ ءلْصألا ىلع ءابلا ضو واولا تابثإب وىّمُجِبو ؛ وُمْهَْع :لّوألا
 وُميَتْيَرَض :وحن بوصنملا

 م ("'هملاو) ءابلا يف ةمّْضلا ءاقبإو وىاولا طاقسإب فو :يناثلاو
 ب متي ر أر :بوصنملا يق تلق

 ءاي نم جورخلل ًالاقثتسا ؛ًءاي ٌواولا ُبَلْقَت ءيمهيو ءيمِيْمَلَع ؛"ثلاثلاو
 ّنأكف اهئافخل ؛نيصح زجاحب سيل ءاملا ن نأل ؛ (”واولاو) عبملا مص ىلإ ةرسكو
 .فيفختلل ؛ (”ءاي) تَبلَقَف قاولا اَمُبَتيِلو دق ا ءايلا

 .واولا تابثإو ءءاهلا "سكب رسكي د ومهبو وُمِبيلع :”عبارلاو

 ءايلل ءاهلا رسكو ءاهريغ يف فّدحت اك واولا فذحب مِهبَو ْمهْيَلَع :سماخلاو
 . (اهلبق) ةرسكلاو

 .ءايلا هذهب :هر»و «ب» يف )١(

 .«ب» يف صقت (0)
 .«ب» يف عبارلا هجولا وه اذه (0)

 .واو ىلإ ةرسكو ءاي نم «هر» يف (9

 .«ق» و «ب» يف صقت (5)
 .«يهيف ثلاثلا هجولا وه اذه ()

 ةرسكلاو ءايلل ءاهلا رسكو واولا تابثإي :«ر» يفو ءاهلبق ةرسكلاو ءايلل ءابلا رسكبو واولا تابثاي :«ب» يف (0)

 .اهلبق ةرسكلاو ءايلل ءابلا ةرسكو واولا تابثإي :«ق» فو « ءاهلبق 01

 .«(ق» يف صقن (8)



 ع

 [ب] / :هجوأ "ةثالثب هّجْوَألا ةسمخلا هذه نم قرقو 0

 ةّبْضلا ءاقبإو واولإ فذحب "”4«بيلع»و ءلصألا ىلع ,"!4(وُمبْيَلَع>

 . (0اني اّمل) ؛ءابلا رسكو واولا فذحب «''4مهيَلَعو» و

 واولا تابثإ :اًمُهُدَحَأ :نابجو الإ ( "كل ) و « بكيل يف زوجي الو

 فاكلا بأل ؛ ("ءايز واولا ْبلق الو «فاكلا ٌرسك زوجي الو ءاهقذح ٌرخآلاو

 هللا ءاش ْنِإ هفرعاف ءةرسكلاو ءءايلا نم ابَعَم ٌواولا تدعابتف نيصح ٌرجاح

 .ىلاعت

 .ةثالثلا هذه ريغب ئرق دق لب )١(

 يبأ نع فافخلاو ءجرعألا ةءارق واولا ةدايزو ملاو ءاهلا ضب قُمُبيلع» و ءباتكلا ةحتاف ةروس نم ا/ ةيآلا (0)

 .اهب أرق ريثك نبا نأ دهاجُم ْنِب ركب وبأ ركذو ورع

 ورمع يبأ نع فافخلاو جرعألا ةءارق اهْنَأ نايح وبأ ركذو «قاحسإ يبأ نبا ةءارق اهنأ هيولاخ نبا ركذ ()

 .ةقباسلا ةءارقلاك

 يناعلا زاربإو 5ص ريسيتلاو ١ص هيولاخ نبا ذاوشو 20١١ 8١٠ص ةعبسلا :رظنا .روهملا ةءارق يهو (4)

 يناعم اضيأ رظناو ل51 55 ١١ص فاحتإلاو 574 57ص اج رشنلاو 77 76ص ا١ج طيجحملا رحبلاو 38 هالص

 .77 - ١١ص اج جاجزلل هبارعإو نآرقلا

 .«ر» يف صقن (0)

 .(ب» يف صقن (0)
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 لصفلا باب

 هلو الصف َلَمْعَتْسُي عوفرملا لصفنملا ريضلا يف ُلَمْعَتْسُي ام َعيمج نأ ملعا

 .مالكلاب هطوقس لْخُي الأ :اهّدحأ :طئارش

 «هريخو ًادتبملك رخآلا نع ىنغتسي ال اههدحأ نيمالك َنْيَب الإ لخدي الو

 الو ءاهتاوخأو «تُيسَح» بابو ءاهتاوخأو «ناكد بايو ءاهتاوخأو «نإ» بابو

 عراض اَمْوَأ ؛ةفرعم الإ "هدعب ("ام) الو ةفرعم الإ "'هلبق ("”ام) نوكي
 .ةفرعملا

 هدعب ام ّنأو مَن دق مسالا ّنأ َنْدوُيل ؛ءايشألا هذه يف لصفلا لخد امِإو

 انأ تنكو «بكارلا وه ًاديز ّنإو «متاقلا وه ديز :كلوق كلذو ُنيخلا

 .ٌةفرعم ُهَّلُك اذبف «نيبهاذلا نحن اّنُكو «براضلا تنأ كّتْبسَحو «براضلا

 وه كاخأ تبسحو «هنم ًارْيَخ ْتنأ تنك :كلوق وحن ةفرعمال عراضملاو

 .ورع نم لضْفَ

 هدعب ام َتَأل ؛هريغ نم لصفلا اهيف نيبتي الف نإ بابو ءأدتبملا اّمأو

 .بارعإلا يف هلبق ام لْثِم

 .«ق»و «ر» يف ةدايز )0١(

 .اهلبق :«ق»و «ر»و «ب» يف )5

 .اهدعب :«ق» و اعر»و «ب» يف )0
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 هللا لاق «بوصنم رريخلا هنأل ؛ 0 تيت و «ناكد يف لصفلا تيت م د .نكلو

 'نيئراولا نش :ثَن انُكَو» :لاقو «"4نيملاَظلا مه اوُناَك نعلت> :لجو زع

 َوُه هللا دنع م :لاقو ٠ «الاَم كنم 0 انأ نَرَت نإ :لاقو

 َوْه كبَر نم ”كْيلِإ ل َْ يذلا َمْلعْلا اوُنوُأ نيذّلا ى ريَو# :لاقو ؛ نزاع

 تطقسأ ولو « «كدْنع نم '"َقَحْلا َوْه اَذَه َناَك نإ هَبَللا» :لاقو , «قَحْلا

 :ريرج لاق «مالكلاب هّطوُقُس لْخُي مل ءايشألا هذه يف لصفلا

 اَباَسُمْلا وه تْبِصْأْوَل "يِناَرَي 202 قيدُص نِم حطابألاب ْنِئاَكَو
 .ءاوس اهبجورخو «وه» لوخدف «تْبِصَأ ول باصملا هارت :لاق هنأك

 هّلعجت نكلو ءًالصف ريضلا لَعْجَت آل نأ ىلع لصفلا دعب ام مفر زوجيو

 .فرخزلا ةروس نم 5 ةيآلا (0)

 .صصقلا ةروس نم 5+ ةيآلا (0)

 .فبكلا ةروس نم 75 ةيآلا (0)

 .لمزملا ةروس نم ٠١ ةيآلا (5)

 .ًابس ةروس نم * ةيآلا (5)
 .لافنألا ةروس نم ؟؟ ةيآلا ()

 ١ج يدضعلا حاضيإلا يف يسرافلا دهاوش نم وهو .اهب تيبلا يورو باطخلاب «هارت :«ق» و هردهو «ب» يف (9

 ١ج ةنازخلاو 5١2ص اج برقملاو .١٠3٠ص ؟ج شيعي نباو ٠١٠ ص اج يرجشلا نبا يلامأ :رظناو 75ص

 2717 (25ص اج رردلاو 7ص ؟جو 751 28ص اج عمبلاو :757ص هدهأوش حرشو :4؟5ص ينغملا» «:ةءص

 ليسم :وهو حطْأ عج :حطابألا .؟:؛ص هناويدو ١ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو ١٠؟ص ؛ج ينومثألاو :4!ص ؟جو

 زوجيو «مظعلا باصملا َوُه يباَصُم ىري يأ «ةباصإلا ىنعبب ايهم اردصم نوكي نأ زوجي :ٍباّصْلاو ءىصحلا قاقد هيف عساو

 ىورو مظَعلا باصملا وه يباصُم ىري يأ ءءايلا ىلإ فاضم ريدقت ىلع تيبلاف لوألا ىلعو «لوعفم مسا نوكي نأ
 ريض عقو امير هنأ ىلع دهاش تيبلا نأ ةنازخلا يفو ههسفن ىري يأ هاري :اهنمو ءبيصأ ول :اهنم :تاياورب تيبلا

 دعب عقو لصف «وه» نأ :هنايب ءباصملا وه يباصم ىري يأ بئاغ فاضم ماقم همايقل رضاح دعب ةبيغلا ظفلب لصفلا

 هلبقام قفو نوكي نأ بجي لصفلا ريض نأل :باصلا انأ يناري :لوقي نأ رهاظلا يف هقخ ناكف «مكتملا يأ رضاحلا ريض

 .نايب لضف هيفف ينغملا يف هلوح ماشه نبا ثحب :رظناو .«ديكوتلا نم اعون هيف نأل لكتلاو باطخلاو ةبيغلا يف

 لم



 «متاقلا وه د ديز ناك :كلوقك ءلوألا ٌربخ ةلمخاو ةُرَبخ هذعب امو أدتبم

 :كنم ٌريخ وه ًاديز تتيسحو

 ”'مهاَتْملَ اَمَو» :نوؤرقي برعلا نم ًاسان نأ :رمع نب "ىسيع ىحو

 :حيرذ نب سْيِق لاق نبخلاو ءادتبالا ىلع ”عفرلاب «نوملاظلا ٌمُه اوناك نكلو
 هك سا ةّك سا هك

 دفقأ تنأ الملاب اَبْيلع َتنُكَو ابتكرت تنأو ىَنْبُل ىلع "يكبت

 . «تنك» ٌربخ ةلملاو «هريخ يدقأ» و ءأدتبم «تنأ»

 ةاوبأ نوكي ىتح ٍةَرْطِفْلا ىلع دلوُي دولوم لُك» :'"عوفرملا ثيدحلا يفو
 . «"دناَرصَنُي وأ "هناَتّوَبُي ناذّللا اَمُه

 ىلع دوعي ام «نوكي» يف رضت نأ ىلع الصف «أَمُه» نوكي نأ زوجيف

 .566ص اج هيوبيس بأتك رظنا )١(

 .فرخزلا ةروس نم /1 ةيآلا (0)

 ركذو 27ص هج طيحما رحبلاو 72ص هيولاخ نبا ذاوش :رظنا .يوحنلا ديز يبأو هللا دبع ةءارق يهو ()
 لاقو» :لاق مث سبحلا ىلع هدعبام نوعفريو أدتيم مهريغ دنع.لصف وهام لعج ميت ةغل نأ ركذ يمرجلا نأ :نايح وبأ
 .«مظعأو ريخ» عفرب ينعي ««ارجأ مظعأو ٌريخ وه هللا دنع هودجت» :نوؤرقي مهتعمس :ديز وبأ

 6ج بضتقملا :رظناو ؛540ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو .تيبلا يف ةياور يهو «يبتأ :«ق»و هر» يف (9)

 ؟.هص هج يناغألاو (الم) ناسللاو "ص هج طيحما رحبلاو ١١ص ؟ج شيعي نباو 6٠ص لَمُجلاو ١٠ص
 يبت :حيرذ نب سيق لوق بلعت رّسَق هبو :روظنم نبا لاقو ءعضوم وه وأ ءضرألا نم عستملا  ناسللا يف ام  الللو
 .ىنبل ىلع

 ءاليرم وأ اعطقنم وأ ءالصتم ناك ءاوسو ؛هنع العف وأ الوق هُم ينلا ىلإ فيضأأم وه :عوفرملا ثيدحلا (ه)

 .لإَع هللا لوسر نع يباحصلا نع هيف رّبخأام وه :لاقو ءالسرم نوكي ْنَأ مهضعب ىفنو
 .هنارصنيو هنادوهي :«ق» و «ب» يف (5)

 ؟ج (ه4١7١ ةنس قالوب عبط) هحيحص يف يراخبلا ظافلألا هذه نع فلتخت ةبراقتم ثيداحأ نم هجرخأ (0

 (ها7456 ةنس رهزألاب ةيزصملا ةعبطملا عبط) هحيحص يف مسم هجرخأو 75ص هجو 215ص اجو. 2٠١ 10ص
 دنسمو :464 :85ص الج (ةيدمحلا ةنسلا ةعبطم عبط) يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخم :اضيأ رظناو 23٠١ .١7/ص ١ةج

 .701ص اجو 797 50/6 79ص اج (ه517١ ةنس ةينملا ةعبطملا عبط) دمحأ“
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 بخ ههَناَدْوْبُي ناذللا» و ءأدتبم «هاوبأ» لعجيو ءنوكي ّمما لَعْجَيِف «دولوملا
 مث ههَناَدْوَبُي ناذللا ُهاَوبَأ ةولوملا نوكي ىتح :ريدقتلاو هَلْصَق ءاّمك» و أدتبلا
 :سْبَع '"' نم لجر لاق  اًمبنيِب لصف
 مالكلا ىلإ د يرثام كبسصف 72 وحبا ناك درلا ةدتعلذإ

 / هنآك ريخلا عضوم يف ةلمج «سْبَع هو لَعَجو ءابقسأ «ناك» قرع

 . «ءرملا» ريض وهف. «سبع هوبأ َوُه ناك ءرملا ام اذإ :لاق

 ةلجلاو ليلا هدعب امو :ًادنبف نوكيو «ءلصف َرْيَغ «اَمُه» لَعِجَت نأ روجيو

 .«هاويأ» اهمساو 2 «نوكي» ٌربخ

 ءابمسأ ةةاوبأ»و «نوكي» ٌربخ 1 2 نأ ىلع ا"'«نيذللا» يف .بصنلا روجيو

 .ًالْضَف الإ هاَمُْم» نوكي ال هجولا اذه ىلعو

 سمس هو

 .ٍ ىلا ل هطاقنإ نأ
 يق وهو نَج الو يمحي الو عقز ال ؛بارعإلا نم عصوم لصفلل سيلو 7 -ِ صام رم ٠ لق . .

 (قم) و (صن) برعلا ناسبل :رظناو 555نص اج هيوبيس دهاوش نم وهو .يرقنشلاو هيوبيس هبسن أذك )١(

 نبا سيعو ؛مهنم هنأل «سبع» ىلإ ةغالبلاو ةحاصفلا بسنو» :يرقنشلا لاق 7ص ةيبرعلا دهاوش مجعم اضيأ رظناو
 نم ديرتام كبسحف :ديري نأ دوجألاو ءاهدض اهنأل هدعب اهيفو «نم ىنعم انهه «ىلإ» و «نالُيَغ سْيق نم ضيغب
 .«مالكلا عم يأ ؛مالكلا ىلإ فرشلا

 .(38ص بيبللا ينغم :رظنا ()

 لاقو :لاكشإ الف ءفرح هنإ :ٌشرثكأ نع ,هل ّلحمال هنأ ةويوضتلا عز» :31 - 4ص بيبللا قش يف 5
 هل :نويفوكلا لاقو .ةلوصوملا لأو :ءيشل ةلومعم ريغ اهاري نيف لامفألا ءامْنَأ لوقلا اذه ىلع هريظنو «مسا :ليلخلا
 يلومعم نيبو «عفر ربخلاو أدتبملا نيب هلحف ءهلبقام بسحب :ءارفلا لاقو «هدعبام بسحب هلحم يئاسكلا لاق مث «لحم
 .سكعلاب «نإد يلومعم نيبو ءيئاسكلا دنع بصنو «ءارفلا دنع عفر «ناك» يلومعم نيبو «ءبصنت «نظ»
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 يف "لوقلا مدقت دقو « (”اديز) «كديور» و « «كلّد» يف فاكلا ةلزنمب ءامسألا
 "لجو زع هللا ًءاش ّْنِإ هفرعاف ءاذه

 .«ق» و «ر» يف صقن )١(

 .ةرصبتلا نم قبس اهف ؟؟8ص رظنا (؟)

 «هنؤعو هللا دمحب يبتنملا ةركذتو يدتبملا ةرصبت باتك نم لؤألا ٌرفّتلا مت :ةرابعلا هذه تءاج «ب» يف (5)

 .ةئامسخو نيتنثا ةنس رخآلا عيبر يف كلذو ؛هناسحإو هتّوق ىلع هلل دملاو

 ىلع هللا ىلصو هنؤعو هللا دمحب يبتنمال ةركذتلاو يدتبمل ةرصبتلا باتك نم لوألا مت :ةرابعلا هذه تءاج «ر» يفو

 .هلآو هّيبن دمح
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 2 و

 يعز ةيناك تالوصولل ءاممألا

 ىف « «يأ» و 2 «أامدو 2 «نم»و «أهعمجو «ءاهتينثتو 2 00 2 «يذلا»

 يفد قعم تبا اذإ 5 و ميسا )0 يتلا) ام ("”اهيلع) تك اذإ «أذ»

 "”(يتلاو) يذلا ىقعمب اتناك اذإ «ماللاو تلالاوو «َيط ةغل يف

 لمملا خف م اميو هبي ةفرعملا يول ناعوضوم «يتلا» و «يذلا» اًمأَف

 4 5 نالصوي امهو

 .هريخو

 كوك حان نم كوسولا امنالا ىلإ مقار قم كلر: عجاف ديالو
 راقلا ق. يذلا ديرو 08 أرثع برص 0 هوو كوخأ َماق يذلا ٌديز

 «كدنع مئاق هوبأ يذلا ديزو ,مئاق َكتأي ةمركت نإ يذلا ديزو «قلطنم َه أ
 .يذلا ىلإ عجري ريض تالصلا هذه عيمج يفف

 يتلا دنه :لوقت ءركذملا يف «يذلا» ىرْجَم يِرْجَي ثنؤملا يف «يتلا» كلذكو
 ا يتلا دنهو ةئاق رادلا يف يتلا دنهو كتي راج قاف
 .ةيرك كْسِرْكُت ابتأت نإ يتلا دنهو «تَجَرَخ قلطنم اهوبأ يتلا دنهو

 )١( «ق» يف صقت .

 .«ق»و «ر» يف صقن (؟)

 . «ق» ر «رد»و «ب» ف صقن يف

 /١1اه 



اينغتستف اهح خوت "اهل نأل 0 «يتلا» و «يذلا» ينعَأ «نافصوت الو
 ن

 .ةفّصلا نع ('”اَبب)
 غزف] 0 2 .٠ 1

 تعنتما يتلا ةلعلل اضْيَأ نفّضوي الو ءابلاوحأ لأ يف ةمهبملا سانجألا عضو

 (”ىنعم) نع نهب َرَبْحُيِل مالكلا يف َنبيلإ جيتحا افإو ءابلجأ نم «يذلا» ٌةفص

 ْ .لج لا

 «ام» ابعم ناك اذإ الإ «يذلا» ىنعمب ”انباحصأ دنع نوكت الف هاذ» اًمأو

 :نيبرض ىلع وهو « «اذاَّم» :كلوقك ماهفتسالل (”يقلا)

 اذامو ؟تدرأ اذام :كلوقك ةّلص ىلإ ٌجاتحتو ,يذلا ىنعب اذ :اًمُهدحأ

 باوجف ؟هتدرأ يذلا ءيش ّيأو ؟ةّتْقنَص يذلا ءيش يأ :ريدقتلا ("و) ؟تْعَنَص

 '.كلذ هبشأ امو ٌنيخ :كلوقك عفرلاب عقي اذه

 « «َنيِلَوَألا "ٌريطاَسأ اوُلاَق ْمُكيَر َلَرْنَأ اًذاَم> :لجو رع هلوق اذه ىلعو

 :ديبل لوق كلذكو ؟كُبر َلَرْنَأ يذلا ءيش يأ :ليق نك

 ع هال 2

 نه) ّفّصوَي الف «يأ» و 3 «أم»و 4 «نم» اّمأو

 "لطاَبَو َلالَض ْمَأ ىَضْقْيَف بْحَنأ ٌلواَحُي ادام َءرملا نآلأشت ةلأ

 ءاهتفص نأل :لصألا يف 0)

 .«ق»و نس يف ةدايز (0

 . «ق» يف صقن (5)
 . «ق»و نس يف ةدايز ()

 .60هص ١ج هيوبيس باتك :رظنا (5)

 . «ق»و هرم يف صقن (1)
 .لصألا يف صقن (0
 .لحنلا ةروس نم ؟4 ةيآلا (0)

 - تاماللاو ؟” اص لَمْجلاو ١؟ةص ١ج ءارفلل نآرقلا يناعم :رظناو ؛6:هص ١ج هيوبيس دهاوش نم وهو (5)

6518 



 :ةيشنأ هلاقف مقرلاو باحأو ؟لواحي ثلا ةوش اهآ لاق هنآك
 :"ارعاشلا لاقت, مرعشلا يف ءام» ريغب (يذلا "ىنعمب) هاَذ» لمعتسا دقو

 ديل نشل مو نبأ نانا قيم قفا دع

 ./ قيلط َنيلمحت يذلاو :لاَق هنآك

 الو دحاو مسا ةلزنمب هاَذ» عم ''ءام» نوكت ا فعلا ةيرشلا انمأو

 ِءيش يأ انعم ؟َتْعَنَص اًذام :كلوقك ابوصنم اهباوج نوكيو :ةلوصوم نوكت

 دارك تفاح قلق كك عيدا اك ويشح ةيرسك هلك
 ٌىِرَقو ءريدقتلا اذه ىَلَع 4ارْيَخ اولاق "كبَر لَنْ اذاَم» :نآرقلا

 يرو ا رق بع نمل نتا ووتس ران ا!

 ينغملاو .ههدص ١ج ةنازخلاو ,”5ص ؛جو ءةةص 5ج شيعي نبأو ؟050 ءكالاص ١ج يرجشلا نبا كانا ماض ا

 دهاوش مجعمو « (تاوذو وذ) ناسللاو ؟؟هص اج ينومشألاو .؛؛ ١ص اج ينيعلاو .همص هدهاوش حرشو ١٠٠ص

 .رذنلا :ْبْحَنلا ."هةص هناويدو ؟88ص ةيبرعلا

 )١( «ق» يف صقن .

 .١اهص هناويد :رظنا .يريملا غرفم نب ديزي وه (5)

 .تيبلا يف ةياور يهو توجن .: «ق» يف )١(
 ءاللا/ ص فاصنإلاو ,١37ص ؟ج يرجشلا نيا يلامأ :رظناو ء.اةص ؟ج بستحلا يف ينج نبا دهاوش نم وهو

 هدهاوش حرشو :4135ص ينغملاو ءاذص اجو .ه١؛ص ؟ج ةنازخلاو ا/4 54 ءالكلص جو ء.؛ااص ؟"ج شيعي نبأو

 ء”ءالص ؟جو ١ةهص اج حيرصتلاو ؛,؟١[غص ةجو ء؟ااص ؟جو قااذص اج ينيعلاو .١؟الص روذدشلاو ؟ةاص

 ,”ةص ءارعشلاو رعشلاو (سدع) ناسللاو 2٠١ ص ؟جو ؟ةص اج ينومثألاو :ههص ١ج رردلاو ؛ةص ١ج عمبلاو

 نأ ريغ نم «يذلا» ىنعب لوصوم مسا نييفوكلا دنع لمعتست «اذ» نأ ىلع دهاش وهو .سرفلا هب رجزي توص مسا :سدع

 . «ام» اهب نرتقت

 .دحاو مسا ةلزنمب اذام نوكت ْنأَف : «ق» و «ر» يف (5)

 .لحنلا ةروس نم ٠١ ةيألا (0)
 .ةرقبلا ةروس نم 75١15 ةيآلا (3)

 .روهملا ةءارق بصنلاو (9)

 "ويعم - ريسيتلاو .1858ص ةعبسلا :رظنا ءاضيأ ريثك نبا نع عفرلا ىورو .يديزيلا هقفاوو .ورمح يبأ ةءارق يهو (8)

06١5 

 با/7]



 ءيش يأ :ليق هنأك "!نوُقفنُيب هَلَصَوَو ءيذلا ىنعب هاذ» لعج عفر نف

 5 وفعلا ةتوقفني يذلا :ليق ُهَّنُك ٌىْفعلا ْلْق :عفّرلاب بيِجُأَف ؟هنوقفني يذلا

 .دْيَز هّبرضت يذلا :لوقت

 , عضوم يف وهو ءدحاو مسا ةلزنمب ءاذ» و ءام» لعج (”وفعلا) بصن نمو
 يأ َقْفَعْلا لق :بْمّنلاب بيجأف ؟نوقفني ءيش يأ :ليق هنأك ءنوُقفْنُيِب بصن

 برضا :تلق كنأك ءًاديز :لوقتف ؟ْبرْضَأ لاَجّرلا يأ :لوقت اك ءقفعلا نوقفني
 1 .ًاديز

 ., ("”هب) فّصوتو لعفلاب لّصوت يذلا لاب ع ةغل يف اهإف وذ» امو
 انلق وذ نحنو ءكاذ تلق وذ انأ :لوقتو «' برع الو ٌمَمْجَت الو «ىنَتَت الو

 لاق وذ اديز تيأرو « (كاذ اولاق وذ) ْمُهَو ') :كاذ الاق وذ اَمُهو «كاذ

 .كاذ لاق وذ ديرب تررمو «كاذ

 يذ» نع لوقنم هنأل ؛واولا نع هظفل ريغُي مو «عمجُي مو ع مم انإو

 «ىتلاو «يذلا» ميك ةلّصلا ف اهبكح يأ و «أم» و «نَم» نأ معاو :لصف

 «نَم» اَمأو «مهريغو نييمدألا نم ءيش لك نع هب ٌرَبْخُي «يتلا» و «يذلا» أ الإ

 نينثالاو دحاولا يف َلمعتْسُي ٌركذم اًهّظفلو ؛ةّصاخ لقعي ْنَم ىلع عقت اهنإف

 .ادلاص فاحتإلاو ,؟؟0ص ١ج رشنلاو ١هذهص ؟ج طيجحملا رحبلاو ,؟55ص يفاعملا زاربإو «ةءص -

 ..نوقفني هتلصو : هر» يف )١(

 . «ر»:يف صقن ()

 .فرعت الو : «ب» يف (9

 . «ق» يف صقن (-9)

 .لصألا يف صقن (0)



 تم

 ركذملاو ةعامجلاو «نينثالا ىلع تَعَقو اذإف ءدحاو ظفل ىلع ثنؤملاو عيجلاو
 ىلع هقلح َتْنِش نإو ءَتْدَْخَوَف اهظفل ىلع مالكلا تلح تئش نإف ثنؤلاو
 « ثم ظفل ىلع ؛ماَق ْنَم ءاسنلا نم :لوقت «تّْنأو «تشمجو َتْيْنَنَف اهانعم
 ؛بهذ نم داجبلا 17 :كلذكو م هولا 3 فتاك رم مايقلا نر هع إو

 ىلع : كهل لإ 0 ”لاقو) هظفللا ىلع ؛ «كيَلِإ
 6 عفو

 ءظفللا ىلع '"ريكذتلاب ؛ «هلل نكس 2-3 عَ دديقرف ١ القز ىف

 يوما لاق ,"ىنعملا ىلع "”ثينأتلاب ٠ «تنقتا "نمل و

 .ىنعملا ىلع «نابحطصي» لمحف

 .ايودمح ةروس نم ١١ ةيآلا )١(

 )١( «ق» يف صقن .

 .سنوي ةروس نم 4” ةيآلا ()

 .«ق» يف ةدايز (9)

 بازحألا ةروس نم 5١ ةيآلا (5)

 .روهملا ةءارق يهو (1)

 «هلوسرو هلل نكنم تنقت نمو» :أرق مهضعب نأ هللا همحر  ليلخلا عزو» :ةءاص اج هيوبيس بأتك يف (0)

 .ءاتلاب : «ق» يف (8)

 نع متاح وبأ اهاورو ؛ةياور يف رماع نبا أرق ايو «ةياور يف بوقعيو .يراوسألاو .يردحجلا ةءارق يهو (5)

 فلتخي مود :دهاجم نب ركب وبأ لاق .طيحما رحبلا يف نايح وبأو هيولاخ نبا كلذ ركذ ءعفانو «ةبيشو ءرفعج يبأ
 .؟"3اص الج طيحلا رحبلاو ءا'ذص هيولاخ نبا ذاوشو .ه808ص ةعبسلا :رظنا . «ءايلاب اهنأ «تنقي» يف سانلا

 ,تككص 00 ؟ةءص جاو ةهص ؟”ج بضتقلا :رظناو .؛١«أ؛ص ١ج هيوبيس دهاوش نم وهو )٠١(

 "جو ؟اذص اج بتحلاو ,؟١ ١ص ؟ج يرجشلا نبا لاح ءالمص ا١الج صصخلاو .:5 "ص ؟ج صئاصخلاو

 فل فلاص اج عمبلاو لص اج ينيعلاو ”هاص هدهأوش حرشو ؛؛ص ينغملاو لككص ؟ج شيعي نبأو .١؟هص

 .ها/١ ص هناويدو .؟"ةكص اج ينومثألاو 0ص اج رردلاو
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 ْنِإو ؛هظفل ىلع مالكلا تلمح تْئش نإف ءركذم دحاو «ام» ظفل كلذكو

 ىلع ؛هّنسبل ام بايثلا نمو ءهّنبكر ام ٌباودلا نم :كلوقك هانعم ىلع تئش

 باودلا نم تلق كنأك ىنعملا ىلع ءابتسبل امو ءاهتبكر ام :تكش نإو ءظفللا

 .اهتسبل بايث بايثلا نمو ءاهّتبكر ُباود
 ؛كدنع لاجّرلا يأ تْيأر :كلوقك هيلإ فاضُت امم ًاءزج نوكتف «يأ» اًمَأو

 .باودلا نم أف كلم باودلا يأ تبكر :تلق اذإو «لاجرلا نم انبه يأ
 وهف «متاق وه يذلا ٌنَّبرْظَأل :تْلُق كنأك «مئاق وه مُبّيَأ ٌنَبرضأل :لوقتو

 . «يأ» ةلص يف اًمُهو هربخ «مئاق» و .أدتبم

 "!هيوبيس دنع مضلا ىلع هاّيأ» تْينب / هتفذح اذإف « هوه» فذح زوجيو 2[

 دنع ةمضلاف « (مئاق مهّيَأب "تررم :كلذكو) تاق مهيأ َنَي رْضأل :كلوقك

 و «يذلا» نم اهتاَوَحَأل ةفلاخم عضوملا اذه يف تءاج هايأ» ٌنأل ؛ءانب هيوبيس

 فذح يف يأ اهتفلاخ اّمَلَق ءابعم أدتبما فذح زوجي ال هنأل ؛ ءامم و « «نم»

 .تينب اهعم أدتبملا

 هدنع َتَعْفر اًنِإو ءًاضُيُأ عضوملا اذه يف ةبرعم يه :لاقف «"!ليلخلا اّمأو

 :لطخألا لوق هلثمو «مئاق مهيأ :هل لاقي يذلا َنَبرضأل :لاق هنأك «ةياكحلا ىلع

 ا!ءوُرْحَم الو جِرَح ال تيِبأَفق لزْنَمب ةاتفلا نم تيِبَأ دقلو

 .؟ةفص اج باتكلا :رظنا )١(

 . «ب»و لصألا يف صقن (0)
 .زكالص اج باتكلا : :رظنا ()

 ؟جأ يرجشلا نبأ يلامأو ء١٠٠ص ١ةج صصخلا :رظناو 704 ,اهذص اج هيوبيس دهاوش نم وهو (4)
 ٠١١ ص ةج طيجخنا رخبلاو ,.همدص ؟ج ةنازخلاو الص الجو ١؛ةص ؟ج شيعي نبأو ال١٠ ص فاصنإلاو ,كقالص

 «فوذحم أدتبم ربخ هنأ ىلع عوفرم ليلخلا دنع «جرح ال» نأ ىلع دهاش وه» :ةنازخلا يف يدادغبلا لاق ءهعص هناويدو

 "الو ءأدتبما ريدقتب لمجلا ةياكح نم اذهو :مورحم الو جرح ال َوْه :يِف الوقم تيبأ يأ فوذحم لوقب ةيكحم ةلجلاو
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 :مورحم الو 0 (وهز ال (”هل) لاقي "يذلاك يا لا 30
 نَمْحّرلا ىلع ُدَشَأ ْمَهيَأ "ةقيش لك نم َنَعِزْنتل مَث> :لجو زع هلوق هلثمو
 امامت» :ءىرقو ٠ 3 هنأ تاوخأ عم "”ادتنملا و "7 نالوقلا هيفا. امتع
 نيخلاو ادتبملا ىلع هُنَمْحَأ وه يذلا :ريدقتب 'عفرلاب ء «نسحأ "يذلا ىلع

 بقاع الكف وخلا نوكي نأ لعام "'جسحا يذلاو ةوهألاو

 ديزب ملكت اذإ ,ةيز :نالف لاق وحن ءهظفل ديرأ اذإ نوكت افإ هبارعإ ةياكح نأل ؛درفلا ةياكح نم نوكي نأ حصي
 . هانه اك هبارعإ ةياكح بجتف ءيش ريدقتب نوكي نأ الإ هّبصن بجي اذه ريغ يفو ءاعوفرم

 .يذلا تيبأف :لصألا يف 0)

 . «ب» يف صقن (5)
 .لصألا يف صقت ()

 .ميرم ةروس نم 14 ةيألا (4)

 يف نايح وبأ لاق «ليلخلا دنع بارعإ ةكرحو «هيوبيس دنع ءانب ةكرح يهو «مضلاب «مهّيأ» روهجلا أرق ()
 بصنلاب «مهّيأ» : أرقو «...ليلخلا بهذم ىلع بارعإ ةكرحو ....هيوبيس بهذم ىلع ءانب ةكرح يهو» :طيحملا رحبلا
 نوراه انثدحو»:ةا/ص اج هيوبيس لاقو «شمعألا نع ةدئازو ءفرصم نب ةحلطو ءءارفلا ذاتسأ ءاربلا سم نب ذاعم

 وبأ لاقو « «ةديج ةغل يهو «ايتع نمحرلا ىلع دشأ مِّيَأ ةعيش لك نم نعزننل مث» :اهنوؤرقي نويفوكلا مُهو اسان نأ
 دقو ءاهتلص ردص فذحو تفيضأ اذإ «ءانبلا اهيف متحتي ال هنأ هيوبيس بهذم نأ ىلع نالدت ناتءارقلا ناتاهو» :نايح

 مف «ةرصبلا نم تجرخ :يمرجلا رمع وبأ لاق «بارعإلاو ءانبلا هبهذم ىلع هيف نوكي نأ يغبنيو ءءانبلا محت هنع لقت
 :ساحنلا رفعج وبأ لاقو «ىهتنا ءاهبصني لب ءمضلاب مئاق مهيأ نيرضأل :لوقي ادحأ ةكم ىلإ قدنخلا تقراف ذنم عمسأ
 هيوبيس نأ نيبت ام :لوقي  جاجزلا ينعي  قاحسإ ابأ تعمسو ,هيوبيس ًأطخ دقو الإ نييوحنلا نم ًادحأ تماع امو
 اهينبي فيكف «فاضت اهنأل ؛ةدرفم يهو هاييأب هيوبيس برعأ دقو :لاق ءاهدحأ اذه نيعضوم يف الإ هباتك يف طلغ
 .؟5:1  ؟١الص ةج طيحلا رحبلاو اذص هيولاخ نبا ذاوش :رظنا» !؟ةفاضم يهو

 .ءآدتبالا فذحو «ق» و هر» يف (1)

 .ماعنألا ةروس نم 5 ةيآلا (9)

 نسحلا اهققاوو هفوذحم أدنبلل ٌريخ مسا «نَمْحَأد نأ ىلع قاحسإ يأ نباو ُسْمَي نب ىحي ةءارق يهو (8)
 .”تالص ج جاجزلل نآرقلا يناعم :اضيأ رظناو ,؟ةاص فاحتإلاو ”ههص ؛ج طيحلا رحبلا :رظنا .شححألاو

 .روهمجلا ةءارق يهو (1)
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 (ةضوعب '"عفرب) « <”ةَضوُعَب ام ًالَثَمِل : ("اضيأ) اذه ع ءىرق ("دق)و

 .ةضوعب وه "يذلا الثم :ريدقتب

 "م ةدايز ىلع «ةضوعب» "عض ) !اضيأ) أذه يف د دوت رجلا

 لعافلا مثاب الإ نلَصوُي الق  «يذلا» ىنعمب اتناك اذإ  ماللاو فلألا اًمأو

 . «يذلا» ةلض يف انركذ امم ا" ء يشب لصوُي الو ءديز برص يذلا

 عقت اًبعِجاَوَّرو اتالصب تقو «ءتَلصَو اذإ تالوصوملا َءاممألا هذه نأ معاو

 .هيلإ ةقلطنم ٌدنه يذلا ينءاج :كلوقك ء.ةرورجمو ةلوعفمو « ًةلعافو ةَأدتبم

 )١( «ق»و هرمو «ب» يف صقت .

 . «ق»مو نس يف ةدايز (9)
 .ةرقبلا ةروس نم 5١ ةيآلا (0)

 نبا ذاوش :رظنا ءبرطقو «جاجعلا نب ةيؤٌرو «ةلبع يبأ نب مهاربإو كاحضلا ةءارق مُقرلاو ء«ق» يف صقت ()

 .١؟"ص اج طيحما رحبلاو ص هيولاخ

 الإ حصي ال بارعإلا اذهو :لاق هنأ ديب طيحلا رحبلا يف نايح وبأ امهركذ بارعإلا نم نيبجو دحأ اذه (ه)

 يف كلذ اوطرتشا مهإف نويرصبلا امأو «ةلصلا لوط ريضلا اذه فذح زاوج يف اوطرتشي ل ثيح نييفوكلا بهذم ىلع

 ,375ص اج طيحلا رحبلا :رظنا» ...ةذاش جيرختلا اذه ىلع ةءارقلا هذه نوكت مهبهذه ىلعو ءتالوصوملا نم ّيأ ريغ

 .الاص اج جاجزلل هبارعإو نآرقلا يناغم :اضيأ رظناو

 وهما ةءارق بصنلاو ()

 .١؟"ص اج طيحما رحبلا رظنا..«ةضوعب» بصن يف ِهُجْوَأ ةعبس نايح وبأ ركذ ()

  لوقب اودهشتساو عراضم اهلعف يتلا ةيلعفلا ةلجلاب اهّلَْو نويفوكلا زاجأو ,نييرصبلا روهمج بهذم اذه (8)'

 . ١ :قدزرفلا
 هتموكح ىضرثلا محلاب َتْنَأ ام

 :ةيفلألا يف لاق ذإ كلام نبا كلذ يف مبقفاوو

 لق لاعفألا برثمب اهنوكو
 .ةرورضلاب صوصخم روبملا دلع وهج.
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 هوَ نيمار وُ قلطنا مي ”أ ينءاج :كلذكو «يفءاج» لعاف يذلاف
 8 "نإ نَم َمالغ تْيأرو «قلطنا مهِّيأب تررمو ؛كدنع ام تُيأرو يي
 «كراد يف مئاقلا تيأر :لوقتو ءهّيِلِإ «مالغ» ة ةفاضاي ٌّرَج عضوم يف ْش كأي

 ٌديز صو .كوخأ هوُبَأ دمحم يذلا :لوقتو ورمع َسَرَف بكارلاب تررمو
 امو َدَقْنَي ُْكَدْنِع اَمإ» :لجو زع هللا لاق «لوذبم كدنع امو «كراد يف تركي

 . 4 قاب هللا "'

 ىنعم نَع نْيلوقنم لوعفملاو «لعافلا مماب الإ لصوت الف ٌماللاو ةفلالا اكو
 .ممالا ىنعم ىلإ فرحلا ىنعم نع ٌماللاو فلألا لقُت 5 ءلعفلا ىنعم ىلإ مسالا

 عجري ريض ىلإ جاتحت اهنأ مسالا ىنعبب ماللاو نلألا نأ ىلع ليلدلاو
 .كلذ ىلإ يذلا "!جاَتْخَت 6 0

 فلألاب وأ يذلاب ءديز ماق :كلوق يف ديز نع ٌربخت فيك :كل لبق اذإف
 اريض هناكم تلعجو أدُيَر تْغْزَنَف هُدْيَر مئاقلاو ؛ديز ماق يذلا :تْلُق «ماللاو

 فلالاو فديلاب ءادئز تيرص ةكلوق يق اغلا نع يح: كل لي قف
 زبخأ :”(كل) ليق نإف انا انو ير هلو كج ديد ةيرق فلا قلق ماللاو

 .لحنلا ةروس نم 43 ةيآلا )١(

 . «ي» نم طقاس نيترصاحلا نيب ام ()
 ..جاتحي دق 5 :لصألا يف (

 يذلا مسالا رخؤتو لوصوملا منالا ىلإ عجري هنم اريض هناكم يف لعجتو ةلملا نم هعزنت كنإف :«ب» يف (9)

 .(ن» ف صقن (5)
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 َتْرَضَأ ديز انأ هّبراضلاو َديَر هّئبرض يذلا :تْلَق ةلأسملا هذه يف دز نع

 عضوم يف ءاهلاو ءأدتبم «ةّيراضلا» و ءانلق اَمل هنع تلقت يذلا عضوملا ف «أديز»

 يف» كن نم دب الو ءأدتبملا ربخ «ديز»و «برضلا لعاف «انأل و 00 بصن

 1 فلألل ٌةلص ُةَثْلَعَج : دقو كل لعفلاو ديزل /مأللاو فلألا نآل ؛ةلأسملا هذه ب ١

 ف ءناوع نما لع ةلسؤأ ةفس ينج إ املا ولا أ يدق

 .هدعب '''لعافلا راهظإ نم دب

 ةّيرض يذلا :تلق ٌديز ينبّرض :كلوق نم لوعفملا ريض نع تْربخأ نإف
 .انأ ديز ةّيِراّضلاو انأ ديز

 ديز :تلق يذلاب ءايلاو نونلا نع تربخأو ءيذلا لبق ًاديز تدق نإف ٠
 «انأ» و هّتلص «ةيرض»و «ناث أدتبم «يذلا» و ءأدتبم ديزف ءانأ هيرض يذلا

 ابنأل ؛«يذلا» ةلص يف «ديز» ريض ربظي مو «ديز» رّبخ ةلملاو ««يذلا»ربخ

 .”ًابئاغاأد 2 ناك اذإ لعافلا هيف هيف رتتسي لعفلاو ."”'لعف

 لعفلاو 4 كلزءاللاو فلألا 7 ؛«وُه» وهو لعافلا تزبطأ ءانأ وه هيراضلا

 .هل وه نم ريغل ''"ةَلص ىرج دقو ءديزل

 .«ر» ف ف يف ةدايز )0(

 .١77ص رظنا (؟)

 .لعف ريض اهنأل :«ق» ىف ف مق

 .امأع ادرفم :«ر» يف )2

 .«(ق» يف صقن (0)

 .هل وه نم ريغل ةفص :«ق» ف 83

 5 نرواس



 ًاطوس برص يذلا :تلق ديز نع َتْرَبْخَأ نإف ءاطوس ٌديز برص :لوقتو

 .ديز اطزسا بوُرضلاو تيز

 طوس "”بورضملاو «طوس ديز "برص يذلا :تْلُق طوس نع َتْرَبْخَأ نإف
 .ديز

 ىّطْعَأ يذلا :تلق ءاتلا نع تْريخأ نإف اَهْرد ًاديز َتْيَطْعَأ :لوقتو

 يذلا :تلق ديز نع َتْرَبخأ ٌنإف "'انأ) اهرد ًاديز يطْمّلاو ءانأ ًاهرد ًاديز

 :تْلُق مقردلا نع تربخأ نإف تيز امهرد انأ هيطخلاو هديز اهرد هتْيْطْعَأ

 هْرَد ًاديز هتيطعأ يذلا :تئش ُثإو ٠ مرد ُهاَمِإ ًاديز تيطعأ يذلا

 ًاديز اَنأ يطا :تْئش نإو «مهرد ًاديز انأ هيطعللا :ماللاو فلألاب ا
 م

 ظ .مقرد هاي
 َنَظ يذلا :َتْلُق ءاتلا نع تْربخأ نإف «قلطنم هوُبَأ ًاديز تننظ :لوقتو

 ديز نع تّربخأ نإف ءانأ قلطنم هوبأ ًاديز ٌناظلاو ءانأ قلطنم هوبأ ًاديز

 نإف .ةيز قلطنم هوب انأ ةناّظلاو ديز ٌقلطنم هوبأ هّمْئَنَظ يذلا :تلق

 انأ ُباَّظلاو ءقلطنم ' ”(وه) ه وُبَأ ًادُيَر تنئظ يذلا :تلق قلطنم نع تْربخأ

 .قلطنم وه ٌموبأ ًادئز

 جاتحت هنع َترَبْخَأ نإ كنأل ؛ةلأسملا هذه يف «هوبأ» نع ٌرابخإلا زوجي الو
 ّيقَب كلذ تلعف اذإف .هناكم يذلا ىلإ دوعي ًاريض لعجتو «مالكلا نم هعزن ىلإ

 120 .طوس ديز هب برص يذلا «ر» يفو «طوس ديز هبرص يذلا :«(ق»و «ب»

 .هب بورضللو :«ق» يفو «٠ ءهيورضملاو «ب» ف

 يف (

 يف (

 . «ق» يف صقن ()

 ا(

 (0 ءامهرد هايإ انأ اديز يطعملا تئش نإو : :«ق» يف (
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 رغب لوصولا ّيقب ديزل ٌريضلا تْلعج نإو ؛هيلإ هربخ نم عجار ريغب ٌديز
 .عجار

 يطعأ يذلا :تلق ديز نع تربخأ نإف ءامهرد َديز يطعأ :لوقت "'(و)
 آذآ

 ُهَيِطْعَأ يذلا: :تلق مقردلا نع تّربخأ نإف ءٌديَز ًاهرد ىطغملاو ءديز ًاهرد ا

 .مهرد ديز ٌهاطْعْلاو قرد ديز

 اَم لك ّنأل ءاهنع ٌراَبَحإلا ٌروجي ال ةنكقم تسيل يتلا فورظلا نأ معاو
 5 ءاهقفر زوجي ال ةنكتم تسيل يتلا فورظلاو ءهقفرت نأ بجي هنع َتْرَبْخَأ
 ْ .فورظلا "باب يف انُمَدق

 يذلا :َتْلَق ديز ""كدنع :كلوق يف ديز نع ُربخأ :كل ليق نإف نإف

 ني اَمِل هتْنمب نع ٌرابخإلا زوجي ال '”او) َدْيَر وه "كدنع
 امم كلذ ةّبْشَأ امو «َنْيِب تاَدْيَعُم و ةّرم تاَذ» و كْعَبِ» و هلْبَق» كلذكو

 .هّركذ ”مدقت

 اوقتف نٌكَمَتُم هّنأل ؛ةفْلَخ» ْنَع ٌرابخإلا ٌراج َكَقْلَخ ٌديِز :تْلُق نإف

 :لاق 5 ٌعفرتف َكْفْلَخ هيف ٌديَز يذلا

 اهّماَم اَمأ "و افلح ةَقاَحَمْلا ىَلْوَم ]

 يذلا :تْلُق /ديز نع َتْرَبْخَأ نإف «نْيَمْوَي ناخَسْرَف ديزب ريس :لوقتو

 .لصألا يف صقت ()

 .ةرصبتلا نم قبس ايف 57١-7١8 ص :رظنا (0)

 .كدنع ديز :كلوق يف :«ق» و «ر» يف (
 .ديز كدنع وه يذلا :تلق :«ق»و «ر» يف (9

 .ةرصبتلا نم قبس ايف 307 5١5 ص رظنا (5)

 .ةرصبتلا نم قبس ايف 565؟ص :رظنا فورظلا باب يف الماك هب دابشتسالا قبس دقو ءٍديِبَلل تيب رطش اذه ١(
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 نع َتْرَبْخَأ نإو ءديز نيموي ناخسرف هب ٌريسْْلاَو ءديز نيموي ناخسرف هب ريس

 نيموي ديرب نارسملاو ناخسرف نيموح كجوج اًريس ناذللا : :تْلُق نيخسرف

 ,ناموي اهيف ناخسرف ديزب ريس ناذللا :تْلُق نيموي نع تربخأ نإف «ناخسرف
 :هلوق لخ «ناموي ةاهس# ديرب اهزيس قاذللا ةتتخاذإو

 ًارماعو ًاْيَلَس هاندبش موي "و

 ؛لوعفملا ريض ْفذحتف «ناموي ناخسرف ديزب ريس ناذّللا :لوقت نأ زوجي

 .ديز هتيرض يذلا :ديرت ءتيز تّبرض يذلا :كلوق يف فذحت اك ةلصلا لوطل

 دحاو ءيش ةلزنب تراص ًءاَيْشَأ ةعبرأ ّنأل ؛اذه يف فذحلا زاج امإو

 زوجي الف «لوصوملا وه يللا نأل ؛(هريغ '"فذح نم) ىَلْوُأ لوعفملا فذحو
 نأ زوجي ال لعافلاو ”(هفذح) اضيأ زوجي الف «ةلصلا وه لعفلاو هفذح

 ءصخ .كلذدلف ؛لونعفلا الإ قَنَي لق :لعاف ني وادا لعقلا نال قدك
5 

 ءظفللا يف ءايشأ ةعبرأ عمجت مل هنأل ؛ماللاو فلألا عم فذحلا زوجي الو
 ل زاج امنإ فذحلاو «ىنعملا يف ةعبرأو ءظفللا يف ةثالث يه انإو

 .ماللاو فلألا عم فذحلا رُجَي ل كلذلف

 قو ةقانؤي زبنخ ناني ديدي قملا علف: ماللاوب فلألاب تويخأ نإ
 .ناموي ناخسرف ديزب اه ٌريسملا :تئش

 .تيبلا نم ةياور هذهو ءامويو :«ر» يف )١(

 .ةرصبتلا نم قبس اهف ؟4١ص :رظنا فورظلا باب يف الماك هب داهشتسالا قبس تيب رطش اذهو

 .«ق» و هر» و «ب» يف صقن )١(

 .هر» يف صقن (5)

 .هنم ولخي ال :«ق» و «ر» يف )5
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 :تلق "(يذلاب) ءاتلا نع تْربخأ نإف ؛ًاجراخ أرْمَع ًاديز ْتْمَلْعَأ :لوقتو
 ."(انأ) ًاجراخ ًاديز ٌملُعْلا :ماللاو فلألابو ءانأ ًاجراخ ًارمع ًاديز َمَلعَأ يذلا

 ةّملْعُمْلاو ديز ًاجراخ ًارْمَع هّنماعأ يذلا :تْلُق ديز» نع تربخأ نإو
 ُهاّيِإ ًاديز َتْمَلْعَأ يذلا :تلق ىرع» نع تريخأ نإف دير ًاجراخ ًارْمَع اَنأ

 «جراخ» نع تْرَبْخَأ نإف قرع ًاجراخ هاي اديز انأ مِلْْلاو هةرمع اجراخ 9
 هاَيإ ًارْمَع ًاديز انأ ٌملْعْلا ”جراخ ُهاَيإ ارثع ًاديز تمل َتْمَلْعَأ يذلا :تْلُق

 .جراخ

 كاخأ ناك يذلا :تلق «ديز» ْنَع تربخأ نإف ,2كاخأ ديز ناك :لوقتو

 ديز ناك يذلا :تْلُق ””كيخأ» نع تربخأ نإف ءديز كاخأ نئاكلاو ءديز
 :كوخأ دير ةناك يذلا :تْدْش إو ءكوُحَأ ُهاَيإ ديز نئاكلاو .كوخأ هايإ
 .كوخأ ديز ةتئاكلاو

 .انركذ 5 لوعفملا فذح ىلع ءكوخأ ديز ناك يذلا "!(:لوقت نأل زوجيو .
 ؛ماللاو فلألا نود يذلاب الإ ءادتبالا باب يف رابخإلا زوجي ال هّنَأ ملعاو .

 لعافلا دا اديس ىإ لأي مف نم هيف بال اا ألا نأ كني

 فلألاب هنع َرَبْحُي نأ "اَزَجَي) ل كلذلف ؛لقْنُي لعف هيف سيل ادتبملاو «لوعفملاو
 .ماللاو

 وه تن يذلا :تْلُق ى» ولطنم » نع تريخأ نايف «2قلطنم تن :لوقتو

 .«ب» يف صقت )١(

 .«ق» يف صقن' (1)
 | .لصألا نم صقن (؟0)

 نم دوجوملا ةيادب ىلع هبنأسو «بابلا ةيقب قرغتسي داكي «ب» يف طقس «كاخأ» ةماك دعب أدبي ()
 . 5177 ص يف يبتني وهو .هنيح يف  ىلاعت هللا ءاش نإ - ةحسسا

 «كاخأ» نع :لصألا يف ()



 .تنأ قلطنم وه يذلا :تّلق «تنأ» نع تزبخأ نإو «قلطنم

 دْنه تبر :تلق اذإف دقو ام عيمج يف «يذلا» ةلزنمب «يتلا» أ ملعاو

 ده ٌةيوُرْطَمْلاو هدنه تيرض يتلا :تلق هدنه» نع َتْربْخَأ
 "يا :تْلُق «دنه» نع ل نإف اعف اهوبأ ًادنه تننظ لوقتو

 0 تاي نإف نه قلطنم اهي كر الا دْنه قادم اهو ايددنظ

 ءانأ قلطنم افون ًادنه ثاظلاو نأ قلطتم اهوُيأ ادنه ها 7 قل :تلُق ءاتلا

 .قلطح "وهز اهوبأ ادنفانأ

 َتَيِطْعَأ يتلا :تلق «دنه» نع َتربخأ نإف ءاههرد َدْنِه تيطغأ :لوقتو
 ةْنيَطْعَأ يذلا :تّلق هردلا» نع تربخأ نإف ءدنه ًامهرد ٌةاَطْمْلاو ءدنه ًامهرد
 .مهرد ّدنه هتاطعملاو «ٌمهرد ٌدنه

 يذلا :تلق يذلاب ءاتلا نع تربخأ نإف «ديز ينبرضو تْبرض :لوقتو :لصف

 ىلإ عجري ًاريض هعِضْوَم َتْرَمْخَأو ءلعفلا نم ءاتلا تغزن هاَنأ ديز هّيرضو برض
 ترف يذلا :تلق «ديز» نع يح ناف «يذلا» ريح ا ا 6 «يذلا»

 .يناثلا لامعإ ىلع اذه ,ديز ينبرضو

 «ءاتلا» نع ريشا نإف اذه ينبرضو كتنرف تلق لوألا تلعَأ ناف

 طمع قل كب تحت 8
 .دير يبرصو هسبرص

 .يذلا ره يف )0(

 ظ يلا :تلق :«ق» 5 )5

 .«ق» يف صقن )0
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 ىلع اديز تبرضو ينبرض :تْلُق ىلوألا ىلع ةريخألا ةلجلا َتْمَدَق نإنف
 "برضو هيرض يذلا :تلق ءايلاو نونلا نع يذلاب تربخأ نإف ءيناثلا لامعإ
 .ديز هتبرضو ينبرض يذلا :تلُق «ديز» نع تربخأ نِإو انأ اديز

 ينابرض ناذللا :هديز» نع رابخإلا يف َتْلُق ةلأسلا هذه َتْينَك نإو
 ايرضو اَمُهاَبرض ناذللا :«ءايلاو نونلا» نع رابخإلا يفو «ناديزلا اهتبرضو

 :فالخ هيفف ماللاو فلألاب بابلا "اذه يف تربخأ ناف
 :لاق ديز ينبرضو تبرض :كلوق نم ءاتلا نع ربخأ اذإف شفخأل امأ

 تُيرض نم ءانلل نّيمسالا يف ٌمآللاو فلألاف ") ءانأ ديز ؟ةّيراّضلاو "براّضلا

 .(2هدنع

 لوعفملا ريضب ءاجف ءَدّيز يبراضلاو اَنأ ةبراضلا :لاق ديز َُع 0 اديخأ نإف

 يف ماللاو فلألاو ءدئاعب الإ مت ال ةلّصلا نأل ؛افوذحم لعفلا يف ناك يذلا

 .ديزل هدنع اعيمج نّيمسالا

 نم افوذحم ناك اك ةلّصلا نم لوعفملا ريض فذحي ْنَم "نييوحنلا نمو

 .انأ اديز برضو هّتيرض ىذلا :«ق» يف ' )١(

 .الوعفم ناعزانتي نالعفلاو ,رخآلا ىلع امهدحأ فوطعملا نيلعفلا باب (0)
 .انأ َدِيَز يبراضلاو انأ هّيراضلا :لصألا يف 0

 0١.  ه:ص ؟ج ةيفاكلا ىلع يضرلا:اضيأ رظناو "6:ص ١ج لوصألا رظنا (© '
 :«ق» يف ةدايز (هم)
 .تربخأ ناف :«ق» يفو لصألا يف ()

 الاَحُم الإ اولاق ام ىرأ امو :750ص ؟ج لوصألا يف لاق «كلذ أطَخ م ءينزاملا نع جارسلا نبا كلذ لقت (9

 تلق نإو لاق ٌدَوْجَأ ةتابثإف افوذحم نوكي نأ تدرأ تنك نإف فوذحم لوعفم براضلا يف نوكي نأ نأ نت مل تنك نإ

 ارَْضُم هفذحت انهه تنأو رمت ل لمفلا يف هّتْقذح نيح كنأل زئاج ٌريغ كلذ نإف لعفلا»يف هفذحأ اك هفذحأ افإ يّنإ
 1156  ١١؟9هص ؟ج بضتقملا اضيأ رظناو «لعفلا يف هلثم نكي م كلذلف ,فلتخم اهفذحف
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 دنع نيمسالا يف '"(ماللاو) فلألاو نير يبراّضلاو اَنأ براَّضلا :لوقيف لعفلا
 مسالا لوطل ؛ماللاو فلألا ىلإ دئاعلا "نريضلا) اوفذحو ءديزل ًاَضْيِأ ءالؤه
 :فذحلاب نابلاطي ناببس عجاف ءدحاو ءيش ةلزنمب مُهدنع نيتلجلا نآل
 مسالا نم هفذح َيِرْجَأَ افوذحم لعفلا يف نآك ُهَنأ :ٌرَخآلاو مسالا لوط اهثحأ

 .لعفلا نم هفذح ىَرْجُم .

 لك نم يْبَي هنأ وهو «عيمجلل فلاخم (”هتهذم ةرإف ينزاملا ناثع وبأ اّمأف
 نع رابخإلا يف لوقيو ءدحاو ءيش ةلزنم نيتلما لعجي الو ءاربخو أدتبم ةلمج
 ءانأبو ءادتبم هبراّضلا» ف ,ديز يبراّضلاو انأ براضلا :ةلأسملا هذه ٍق 3
 ءاهتاذب ةمئاق "اهنم ةلمج لكو هرَبَح «ديز» و ءأدتبم «يبراّضلا» و «”'هربخ
 ,هركذ ”مدقت نم بهذم يف ناك !؟ دحاو ءيشل تسيل اهيف مأللاو فلألاو
 نأ ؛ربخلاو ادتبملا "(ءاممألا) نم لعافلاو لعفلا ريظن ّن نأل :"ناثع وبأ لاق
 َيقَأ لوقلا اذهو :لاق .ربخ نم هل دب ال أدتبملاو ءلعاف نم هل دب ال لعفلا
 ."”برعلا مالكب ُةَبْشأو

 نهتم لع ناسا انها رايعالا قي الف عاربلا نب نكن نبأ اخأو
 اهيلع ماللاو فلألا لاخدإ لبق نيتلملا نأل ؛ينزاملا بهذم ىلع الو شفخألا

 .«ق» يف صقن )١(

 .١0ص ؟ج ةيفاكلا ىلع يضرلاو :١57ص ؟ج لوصألا :رظنا (0
 .١581ص ؟ج لوصألاو 8١ص ؟ج بضتقملا :رظنا (9)

 .اهنم :خسنلا عيمج يف (5)
 طه رونقا يف نيبهذملا نيب قرفلا نأ يأ (5)
 0 50ص اج لوصألا :رظنا (9)

 .«ق» يف صقت (0)
 .«نويوحنلا لاق امم سيقأو هبشأ اذهف :  ينزاملا ينعي  لاق» ١57ص ؟ج لوصألا يف (0)
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 / اَنَريغتو اتلصفنا اهيلع َمأللاو فلألا تْلخدأ اذإف ءةدحاو ةلمج ةلزنمب [1/]

 2 ليصألا قارتم

 ىلألا لغتت نأ راعحيف يوحتلا شع ني له نسل و بأ انْكِيبَغأ اضأو

 يف يذلا لعفلا ففطعتو ءةيناثلا ةلملا ىلع اهَلْخدَت الو «ىلوألا ةلملا ىلع َماللاو

 نم نآرقلا يف ام ىلع اسايق لوألا ةلملا ىف يذلا لعفلا ىنْعَم ىلع ةيناثلا ةلجلا

 وبأ لاق ««انَسَح اَضْرَق هللا "ااوُضَرْفأَو تاَقَدَّصَمْلاَو َنيِقَدَّصَمْلا نإِ) :ىلاعت هلوق

 اضرق هللا وضرقأو َنفَدَصَت يئآللاو "اوقّدصت نيذلا ّنِإ :ليق هّنأك :نسحلا
 مسالا ةروص يف يذلا لعفلا ىنعم ىلع لعفلا فطّعف ءانسح

 برض يذلا :ليق هّنأك «كوخأ ًارْئَع َمَرْكَأو ًادْيَز براَضلا :هريظنو :لاق
 نبا هركذ ام هيف سيل ”هانركذ يذلا اذهو :لاق «كوخأ ًارْمَع َمرْكَأو ًاديز

 ؛هدنع زوجي نأ يغبنيف اهّيلع مأللاو فلألا لوخدب نيتلملا لاصفنا نم جارسلا

 اذه ىلعف هيلع ساقي حيحص لْصَأ هلو «هزاوج نم عنام هيف سيل هّنأل
 يراضلا هلوصف ةبز ينبرضو تّبرض :كلوق نم ءاغلا ده ديدي "يعقل

 ص سا 03 ع -

 .انا ٌديز هبرضو برض يذلا :تلق كنأآك ءانأ َدُيَز هّيرضو

 رابخإلا ىلإ ةرورضلا تجوحأ نإف» :557 ١5ص ؟ج لوصألا يف هبهذم ركذ بقع جارسلا نبا لاق ()

 .«لعفلا يف ناك ؟ رضم ريغ ارهاظ افوذحم مسالا نوكيل ءينزاملا بهذم نيبهذملا سيقأف ماللاو فلألاب اهيف

 .ديدحلا ةروس نم ١4 ةيالا )١(

 .؟"؟"ص طذج طيغا رحبلا :رظنا (؟)

 .هانرتخا يذلا اذهو «ر» يف ()

 اعيمج نيلعفلا نأل ؛اديج ناك :تيز َتْمّقَو هّتُيرض يذلا :َتْلُق ولو» :6ص ؟ج جارسلا نبا لوصأ يف (5)
 يذلا :انأ هبراضلا ىنعم نأل ؛ىنعملا ىلع ازئاج ناك ءديز تقو انأ هبراضلا :تلق ول :شفخألا لاقو .يذلا ةلص نم

 .««مُبل فعاضي انسح اضرق هللا اوضرقأو تاقدصملاو نيقدصملا نإ» :لجو زع هللا باتك يفو هّتبرض
 ء«ق» ف صقن (5)



 هبراخلا :ةاوقف ءذيزأ ينبرضو نأ هئراَضلا :تْلق هديز» نع تي انإو

 هود «ديز»و

 ةلأسلا هذه يف هديز» نع تربخأ نإف «كاخأ َدْيَر ينّتظو ْتْنَنَظ :لوقتو
 ءاهناب تلح تير كاخأ يناّظلاو ' !١1 انأ ةثاظلا :تلق شّفخألا بهذم ىلع
 ايناث ًالوعفم كاَّيإ) :كلوقب تنجو هدئاعلاب ٌةلّضلا متل ؛ ؛ةئاّظلا» :كلوق يف
 نأ : :كلوقو ءناث لوعفم نم دب الف لوعفم ىلإ ىدعت اذإ ءّلغلا هال ؛ةرظلل

 نم دب الف كل لعفلاو ءديزل ةماطلا» دق يف ّمأللاو فلألا هنأ ؛لّظلا لعاف

 انمدق ام لع لعافلا نايظإ

 هفذح ىلع اسايق لوعفملا فذحي نم بهذم ىلع 0 نع تي نإو

 ْدْيَر َكاَخَأ يّئاَظلا "و انَأ ثءاظلا :تْلَق لعفلا نم

 .فلتخم اههيف ريدقتلا نأ الإ ءينزاملا بهذم ىلع ًءيِجَي اذكهو

 جاكار رخو أدتبم ينزاملا بهذم ىلع .انأ ُناَّظلا :كلوق ءأ كلذو ٠
 00 نيتلملا يف ماللاو فلآلا تسيلو رخو اوم «ءديز كاَخَأ

 فلألاو «َناَّظلا» لعاف هانأ» و ءأدتبم ُناَّظلا» :مدقتملا بهذملا ىلعو
 .«هديز» وهو دحاو ِءْيَتِل نيتلمجلا يف ّمآللاو

 يِننَظو هاَّيِإ انأ ةناَّظلا :لوقتف نسحلا يأ بهذم ىلع» ديز نع ربختو
 تنج اذإ َكْنأل َنْيَر َكاَحَأ ينو ِهاَيِإ هتنَتُظ يذلا :تْلُق كنأك «ديز كاحأ

 .هدْيَز هاّيِإ يئاّظلا وأ هيّناظلاو َكاَخأ انأ هئاظلا :شفخأألا دنعو ..» :ه١ص ١ج :ةيفاكلا ىلع يضرلا يف )١(
 .5ص ١ج لوصألا :رظنا (؟)

 .دحاو ءيشب :لصألا يف (0
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 ""انلق ام ىلع ٌنّظلل نان لوعفم نم دب الف ماللاو فلألا ىلإ عجرتل ءابلاب

 بهدم لع كاش ةنيز قطو تنل نم ءانشلا نع تيحأ ناش
 ىلع ًءيجي اذكهو ,"”(انأل كاخأ "ديز هناظلا "'و) ُداَّظلا :تْلَق شفخألا
 :.فذدح نم بهذم

 ىلع تيز كاخأ يّئاظلا "و انأ اّظلا :لوقتف ّينزاملا بهذم ىلع اَمَأو

 ىذا ليف هناك هنأ كاخأ از ةئظو ةناطلا وسلا نأ بهاتم لق

 انآ كايخأ هير هيلو الو

 ىلع ديز نع َتْرَبْخَأ نإف ءامهرد اديز "تْيطْعأو يِناَطْعَأ :لوقتو
 ىلع ءيجي اذكهو ءديز اهرد انأ "هيطغملا "و يطْملا :تْلُق شفخألا بهذم

 )١( ه5 ص :رظنا ١6ه.

 .58ص ١ج ةيفاكلا ىلع يضرلاو 7ص ؟ج لوصألا :رظنا (0

 .انأ كاخأ اديز هناظلاو ناظلا :لصألا يف 0)

 .«ق» يف صقن (8)

 . 755ص ؟ج» لوصألا رظنا (5)

 . 57١ ص يف «ب» يف هدوجو ىلإ َتْرَشَأ نأ قبس يذلا طقسلا انه يبتني ()

 يناطعأو تيطعأ وحن نيلوعفم ىلإ ىدعت العف ناك نإ كلذكو » :©0ص ؟ج لوصألا يف جارسلا نبا لاق ()

 .«..اهرد ديز

 وأ ًيطعملاو انأ هيطعملا شفخألا دنعو ...:تلق ديز نع تربخأ نإو» 58ص ؟ج ةيفاكلا ىلع يضرلا يف ()

 .«لصألل ةاعارم انأ يطعملا زوجيو ءديز امهرد يايإ يطعللا
 .ديز امهرد هايإ وه ّيطعملاو يطعملا :لصألا يف (5)

 555- 



 [با/1 انآ هشيطشلاو "وهن يلطخلا لوقت ""(يراقا) قاع يأ بعتم لع راتأو
 .ديزر اههرد

 يذلا :تلق كنك .ديز اهرد هّتْيْطْعَأو يطْعملا :نسحلا يبأ بهذم ىلعو

 اهرد هّتيَطْعَأو يناطعأ

 ةانيِإ وه "هيطنلا :تلق نئنحألا بهذم ىلع ةاننلا نع ترَيَخَأ نإو
 . ةلّصلا نم 2 فلألا ىلإ دوعتل ءابلاب تّنج ءانأ اهرد "اديز يطّْلاَ

 لعفلاب تنج ولو ءديزل لثفلاو .كل َمللاو فلألا نَأل ؛لعافلا ٌراهظإ وه و

 انأ اهم ديو ىظعأو ةانكا ةاطغأ يذلا لو دك لغاشلا هيف رافال

 زاصتقالا هيف زوجي هنأ ؛ةّيفذح تعش نإو نيالا يناثلا لوففلا فايا"

 ءيجي اذكهو أمات امالك نوكيف ءأدُيَ تيطعأ ءلوقث 6 ةلوعتلا بحأ 0

 .فذحي نم بهذم ىلع ةلأسملا هذه يف رابخإلا

 .انأ اهرد ًادْيَر "يطل وُه ّيطْحْلا :لوقتف ينزاملا بهذم ىلع اَمأَق

 ىف ءانلا ءافأ انهرد ادن طخأو وش ةيلطنلا :قينللا نأ هلم: لغو

 .خسنلا يقاب يف صقن )١(

 امهرد انأ هيطعملا :انلق ينزاملا بهذم وه اك لوألا يلوعفم انددر نإف» :3:ص ؟ج ةيفاكلا ىلع يضرلا يف ()

 .«ديز هايإ يطعملا وأ هيطعللاو

 .انأ ًامهرد ًاديز يطعملاو هايإ وه يطعملا :لصألا يف (
 يفو هديز امهرد يطعملاو انأ يطعمللا :تلق كسفن نع ت :ريخأ اذإ» :؟ص ؟ج جارسلا نبا لوصأ يف ()

 .«انأ اهرد 357 هيطعملاو يطعملا شفخألا دنعو ..» ::١3ص ١ج ةيفاكلا ىلع يضرلأ

 .«ق» يف صقن (0)

 وحن لوألا يلوعفم دريف هنم فذح ام لك هلثم يف دري هنإف ينزاملا اًمأو» ::١ص ؟ج ةيفاكلا ىلع يضرلا يف (5)

 .كنأ هايإ وه هيطعلاو امهرد اديز يطعلا

 لالاة 



 .«يناطعأ» يف ءايلاو «نونلا عضوم يف ماللاو فلألا ىلإ عجرت "» هيطخلا

 لعفلاب تئج ولو هديزل ٌلعفلاو «كل َماللاو فلألا ّنأل ؛لعافلا رابظإ هوه» و
 يرجت اذه ىلعف .انأ ًاهرد ًاديز ىّطْعَأو ةاطعأ يذلا :تلقف لعافلا هيف َرّتَتْسال .

 .ىلاعت "هللا ءاش نإ هيلع سقو هفرعاف «بابلا اذه لئاسم ٠

 .وه يطعملا يف :لصألا يف )١(

 اذه لعلو «ىلاعت هللا لوحب فرصني ال ام باب هولتي :لصألا يف :ةرابعلا هذه تءاج بابلا اذه ةياهن يف ()

 .باتكلل هتئزجتو خسانلا مالك
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 5 ةيووعس) سيل للف
 ياللا الازم ىرتل) )ساب

 سعيا ايئده سوبا الا وايواو يماعلا بل زكر
 مسرد اساررلاو مرسلا يل



 ىلوألا ةعبطلا

 ماكخك هت 142

 اا /او يريوصتلا فصلا ةقيرطب باتكلا اذه عبط رج

 اا فتاه (9539) ب . ص قشمدب ركفلا راد يف كل
 ا

 ب. يع زاتجملا ةتاح . نشكل



 / فرصني الامو فرصني ام باب

 تينا اذان مهصاو عوج ءانألا هألا ةقكقلا ءايتلا هذ ملعا

 .ادحاو ىرجم ابعيمجج يرجي نأ بجو اهضعبل نيونتلا
 ,لعفلا ("هبْشَتَف اهيلع لخدت بابسأل فرصلا نم ءاممألا ضعب عنتما انإو

 لعفلا نأ ؟ ٌنَجُي الو َنْوَنُي الأ هب ةّيَش اَمل بجوف ؛ٌدَجُي الو َنْوَنُي ال لعفلاو

 . نم ةمئاملا بابسألاو «برعي نأ بجو انركذ يتلا تابجلا نم َءامَألا هبشأ ان

 :ةعّست فّرَصلا

 لدعلاو ؛ةمجعلاو «ثينأتلاو ءفيرعتلاو «ةفصلاو ءهصتخي "يذلا لعفلا نزو

 هفورح ثلاث يذلا عمجلاو ءادحاو ًامثا نيمسالا ٌلْعَجو «نونلاو فلألا ةدايزو

 .ةدشم ةقرخب زأ فرحا ةقفلك لأ ةنافرصت لالا دعو هفلأ

 ,ءابسألا لع لخدق عورف اهأل ؛لمفلاب مثالا ةكست اهلك اينألا معو

 ةفصلاو هريكذتلا دعب ثينأتلاو ,ريكنتلا دعب فيرعتلا نأ ىرت الأ ,عرف لعفلاو

 دعب عملو «(ممالا نزو "'ىلع) عرف لعفلا نزوو ءهيلغ عرف يبف مسالل ةعبات

 ؟ديحوتلا دعب بيكرتلاو دحاولا

 ءرنالا قوونات ايل موك "نأ يعماعورت "ا نابسألا هده تن انف

 .لعقلاب اههبشتف :«ق» و هرد و «هبس يف (1)

 هصخع هد يف )١(

 .«ق» وا هردا و «ب» يف صقن (؟)

 .ءايشألا :«ق» ىف (4)
 .مسالا يف ريثأت ابل نوكي الأ بجو :لصألا يف (ه)
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 دحاولل نوكي الو.:نيونتلاو رجلا "(نم) هاعنم مسا يف نانثا اهنم,عّتجا اذإف
 بابسألا هذه نم ادحاو مواقت مسالا ةفخ نأل «ممالا يف ريثأت دارفنالا ىلع اهنم

 نإ كلذ ميرشن نحنو «فرصلا "'(نم) هاعنمو هابلغ ''ناببس هيف لصح اذإف
 .ىلاعت هللا ءاش

 .«قالو «ند يقف ةدايز هل

 .نائيش لصألا يف (1)
 «ق» يف ةدايز (9



 فرصني الامو لعفلا نزو نم فرصني ام باب
 :نيبرض ىلع لعفلا نزو نأ معا

 مسالا نود "'لعفلا صخي ال انزو ناك اذإ كلذو الْضَأ فرصلا عني ال :اهدحأ

 هيف نكي مل اذإ كلذ هبشأ ام وأ « مرك ه وأ «رلع» وأ ''«برض» هتيمس لجرك
 نم هب ىلوأ لعفلا سيلف كرتشم لاثملا اذه نأل ؛لاح لك ىلع فرَصنيَف ريض

 .مسالا

 .كلذ هبشأ امو ءهدضَع» و «فيَك» و هٌرَجَح» :ءاممألا نم هلثمو

 ؛ةيزيو ٌنُكشي :كلوقك لعفلاب صتخي انزو نوكي نأ :رخألا برضلاو
 فرصنيال هب تيم اذإ برضلا اذبف ءكلذ هبشأ امو «برضاو ءْدبْعاو هْبَهذَيو

 دحأ لاوزل ؛ةركنلا يف فرصنيو. «لعفلا نزوو بفيرعتلا عاتجال ؛ةفرعملا يف

 هذه نم ءيثب تيمس اذإ براضتو «بّرصَتو «بّرَْضو «برض :كلذكو نيعناملا

 مسالا يف عقجيف لعفلا صخت "ةلثمألا هذه نأل ؛ةفرعملا يف فرصني مل ةلثمألا

 .""(فرصني الف) لعفلا نزوو «فيرعتلا :ناتلع اهنم

 .فرشُيَف لعفلا نزو يقبو «نيتلعلا ىدْحِإ تلاز ترْكُن اذإف
 ةفرعملا يف فرصنا لتعم ا ةلثمأ نم اههبشأ امو َعيِبو «ليقب تيم نإف

 .لعتلا نود مسالا صخ ال «قماوو ند ف 039

 . برصي ر«ق»او 4ر1 و «ابذل يق قف

 .ةيلبآلا هذه نأ كم ُي ول

 .«ر2> يق ةدايز قف

 .لعفلا ةلثمأ نم هيم يف ()
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 .كيدو ءليف :وحن ''(نم) ءامسألا لاثم ىلإ هتجرخأ ةلعلا نأل ؛ةركنلاو

 موق اذه :لوقتف هتفرصف «ةفوذحملا واولا تددر 2 :كلوقي تيعس نإو

 .موقب تررمو ءأموق تيأرو

 ف

 تبجو هب تيمس نإف :/نينكاسلا ءاقتلال ناك اهّقذح نآلف :ىاولا در اّمأ [با_م.]

 .اهدر بجوف قاولا تَفَدُح ابلجأل يتلا ةلعلا تلازو «بارعإلل يملا ةكرح

 «لوطو '"روجو «”لوس وحن ءاَمْسَألا لاثم ىلإ رج تالف هقرعاانأو

 .كلذ هبشأ امو

 نزول "ةفرعملا ف ةفرصت مو هّقلأ تغعطق برضا :كلوقب تيمس نإو

 كنأل ههَقلأ تغطق امنإو «برضاي تررمو «برضإ اذه :لوقت «فيرعتلاو 0

 ءامسألا يف سيلو ءءاممألا سايق "هيلع يرجي نأ بجوف «مسالل لعفلا نم

 عزلب الو. :لضولا فلأ "باب يف انركذ يتلا ةدودعملا ءامسألا يف الإ لصو فلأ

 .اهتلقل ؛اهيلع سايقلا

 .«ق» و «رد يف ةدايز )١(

 .تعجر :«ق» يف (؟)

 .لوش وحن :لصألا يف ()

 ..برعلا دنع زومبم لوُتلا لصأو ..اهانتي نأ هتينمأ وهو ناسنإلا لوُس نم ليعقت ؛ليوشلا» (لوس) ناللا يو

 يتلا كتينمأ تيطعأ يأ ؛ىسوم اي كلؤس تيتوأ د» :لجو زع هلوق ءارقلا ةء !رق زه لولا لصأ نأ ىلع ليلدلاو

 .«ابجلأس

 .توحو :«قدو هره يف (4)
 .لعقلا نزوو ءةفرعلل هفرصت مل :«ق»لو «ر» يف (0)

 .ءامسألا سايق ىلع يرجي نأ :«ق» ىف 0)

 .ةرصبتلا نم قيس ايف 48ص رظنا (0)
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 رادتقاو رافغتسا وحن لصولا فلأ هيف "'(ام) مسا وأ ردصمب تيمس نإو
 .”'فلألا عطقت مل كلذ هبشأ امو .""(عقرماو)

 يف) بجوف مسالا ىلإ لعفلا تلقت لوألا يف كنأ :لوألاو اذه نيب قرفلاو

 .ممالا "”مزلي ام همزلي نأ ؟(اذه

 ىلإ هلقنت ل كنأل ؛هيلع قاب هّحف مسا ىلإ امسا تلقت ””(اغإ) اذه يفو

 ْ .هباب ريغ

 يف اذه لك فرصني مل "'سجزنو ,"ملْأو ؛عبصإو «"دقإب تْيَمس نإف
 دحأ لاوزل ؛ةركتلا يف فصصنيو «لعفلا نزوو هفيرعتلا عاتجال ؛ةفرعمل

 .نيعناملا

 :نيبرض ىلع وبف لَمْفَأ نزو ىلع ناك ام اّمَأ, :لصف
 .ةفص نوكي نأ :رخآلاو «ةفص ريغ اممأ نوكي نأ :اهدحأ

 يف فرصني الو :ةركنلا يف فرصني هنإف :ةفص ريغ اممأ ناك ام امأف

 نزول فرصني مل هب تيمس اذإ دمحأو ."”عّدْيَأو ,""لّكفأ :وحن كلذو «ةفرعملا

 . «قدو م يف ةدايز (1)

 ,ب» يف صقن (؟)

 .لصولا فلأ :«ق» و هرم يف ()
 .«ق» وا هرم و «بس يف صقن (8)
 .مسالا كح مزلي هنأ :«قد و هم يف (5)

 -«ق» و هر» يف صقت (7)
 .هريغ باب كإ :هره يف ()

 .هب هيبش ؛ليقو :هسفن لحكلا وه :ليقو ءلحكلا نم برض :ليقو «لحكلا هنم ذختي رجح ءدفإلا (8)

 .ةصوخلا :ملبألا 6

 مالكلا يفو .«لطف» مهمالك يف سيل هنأل ةدئاز هنونو ءبرعم وهو «نيحايرلا نع عون :ىجرنلا ()

 .لمق هنم ىنبي الو :ةدعرلا :لعفأ ىلع لكفألا هد

 .نارفعزلا وه :ليقو :نيوخأآلا مد وه :ليقو ءبشخلا نم عون وه :ليقو ءرمخأ غيِص ؛عديألا (15)
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 .فرصناف لعفلا نزو يقب هتْرَكَن نِإو «فيرعتلاو لعفلا

 :لثم كلذو ءةركنلا يف الو «ةفرعملا يف فرصني ال هنإف :ةفص ناك ام اّمأو

 نزوو ةفصلا عاتجال «ةركنلا يف فرصني مل افإو ."!(ضييأو) ةومأ نَمْحَأ
 هتْرَكَن اذإ كنأل ؛هفرصي ال "هيوبيسف هتْرُكَن مث هب تْيَمس نإف ''(هيف) لعفلا
 .ةيمستلا لبق اهيف فرصني ال ناك لاح ىلإ هدرت انف

 اذِف :ةفصلا لاح نع ةيمستلاب هتلقت دق كنأل ؛هفرصيف ,9 شفخألا امو

 .كلذل هدنع فرصيف :لعفلا نزو "يه ةدحأو لع الإ هيف ّقْبت مل هّتْرَكَ

 ءلعفلا نزوو «ةفصلا عاتجال ؛فرصني ال كنم لضفأ لثم كنم ٌلعْفأو
 .هّفرخت الف كنم َلضْفَأ لجرب تررم :لوقت

 يف فرصني مو «ةركنلا يف فرصنا كدم ٍرْيَخ نم لضفأب تيعس نإف

 .عاتجال «ةفرثملا يف فرصني مل انإو رْخآ ٍلَضْفَأو لّضفأِب تررم :لوقت ةفرعلا
 .لعفلا نزوو فيرعتلا

 اهنع لاز دق لعفلا ظفل نأل ؛نافرصنيف كنم رشو ءكنم ريخ امأو
 .كنم ٌرَمَأو ؛كنم ٌرَيَخَأ :لصألا ناكو ,”(ابنم) ةزمبلا فذحب

 ًاضْيَأ فرصني ل "(مسْحأو) ةَوْسأو َرَمْخَأ وحن «لعْفُأ تْرْعص اذإ كنأ ملعأو

 .«قم و هرم يف ةدايز )١(

 .«رم و هب» يف ةدايز (؟)

 ./ص فرصني الامو فرصني امو ,70ص ج بضتقملاو «4 ءاص ؟ج باتكلا :رظنأ (0

 نياو 287 - ؟85ص ةج يقاريلا حرشو ,/ص فقرصني الامو فرصني امو 78ص ؟ج بضتقملا :رظنا (4)

 نسحلا وبأو 56ص اج عيمبلاو ؟١لص ؟ج حيرصتلاو. .38 - 3/ص اج ةيقاكلا ىلع ضرلاو 7ص اج شيعي

 .54  ؟ةص ينيزلا هطروتكدلل وحنلا يف هرثأو شفخألا

 .لعفلا نزو يقيو ةدحأو ةلع الإ هيف قبت مل :هق» يف ()
 .«قم يف صقت (0)
 .«قم و هرم يف ةدايز (
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 .كنم َلِضْيَقَأو ”"'(كنم) َحِسْيَحَأ لجرب تررم :لوقت .(كنم "!لعفأ كلذكو)
 َنسْيَحَأ ام :كلوقك رغصي '”'(دق) لعفلا ٌنأل ؛ريغصتلا يف فرصني مل او

 .ًارْمَع لِمَ امو ءاديز

 هبش نع هب جرخي مل لاعفألا ظفل ىلع لخد ''(دق) ريغصتلا نآك اًمَلف
 .ادحاو اربكمو ارغصم هكح ناكو لعفلا

 ؛فرصنا ماللاو فلألا هيلع َتْلَخْدَأ وأ «فرصني ال ام عيمج تفضأ نإو

 هللا ءاش نإ كلذ فرعاف «لعفلا هبش نع هناَجرَحَي ماللاو /فلألاو ةفاضإلا نأ

 .ىلاعت

 هُبرْعَت لو هَتْيَكَح اربظم وأ '"(ناك) ارضم هلعاف هعم لعفب َتْيمت اذإو
 تيأرو اوُيَرَص اذه :لوقت :ةعامجلا ريض واولا تناك اذإ هاوُيَرَف» هتيعم لجرك

 .اوُبَرْحِب تررمو ءاوُبّرَص

 بِرُص تيأرو ءديز ْبِرُص ينءاج :لوقت دير برش هتيم نإ كلذكو
 .اًرَش طبأتو ءُهُرْحَن َقَرَب اذه :اولاق ك ءتيز برب تررمو ٌدّيَز

 نع َجيرخ اذإف «درفملا ممالل لصألا يف بارعإلا نأل ؛اذه ْلْثم يكح اغإو
 نأ بجوو «بارعإلا قحتسي ل ضعب يف اهضعب لمْمَي ًةلمج راصو درفللا ٌدَح
 ءاهب فصوي نم لاحب لجلا هذهي ىّمَُي نم لاح اوبّبَشُي نأ اودارأ ميل ؛ىَكْحُي

 ىرجب يرجي اذهو ءةيملاب هودصق يذلا ىنعملا لطب ةياكحلا ىنعم تْرّيَغ ىتف
 .هرييغت زوجي ال يذلا لثلا

 3 ءاعرال ف صقن هلل

 ار ف صقن (؟)

 الابد ف صقن (؟)

 532 يف ةدايز 3

 6؟

 ا / مخز



 ةأرمال لثملا لصأو ؟«لعان "كنف يّرطَأب ركذمل نولوقي مُمَأ ىرت الأ

 لثملا نعم لطبل هّظفل ريغ ولو «لثملا هل لاقي نم لكل ظفللا كلذ ىرج من
 .اثنّؤم وأ ناك اركذم هنيعب ظفللا اذه هل ليق نم لكل ىَكْحُي نأ بجوف

 نم لوق يف عملا ةمالع يه اغإو اريض تسيل واولاو اوُيَرَضِب تيمس نإف

 ءنيِبَرَص تيأرو ءَنوبَرَم اذه :تلقف انون هرخآ يف تقحلا كّتوخإ اوماق :لوقي
 .نونلاو واولاب عملا يف ءامسألا ةقيرط ىلع يرجي ىتح َنيِبَرَغِب تررمو

 ءاي قواولا بلقتف نونلا يف :بارعإلا لعجت نأ :وهو رخآ هجو هيفو

 م «نيلشغ» سايق ىلع «نيبرضب تررمو «ًانيبرَض تيأرو ءْنيِبرَْض اذه :لوقتف

 ْ ْ .«نيلسغ "نم الإ ٌَماَعَط الَوظ :لجو زع هللا لاق

 "”(نوُرْبِيو) نورس هذه :برعلا لوقت كلذكو
 0 00 ١ 1 0 ا

 (نيربيو) نيرسلنقي تررمو ٠ (نيرييو) نيرسنق تيارو
 ملك ن6 0 )ا

 ”"نيرسق هذه :لوقي نم مهنمو انيرييو انيرسنق تيارو «سربو

 .برعلا ناسل يف لثلا ةياور يهو :ةلعان كنإ يرطأ :«قد و هرم و «ب» يف )١(

 .(ررظ) و (ررط) ناسللاو :.150ص ؟ج بضتقملاو ::5 ص مج لاثمألا عمجو ,؟ص مال نب ديبع يبأ لاثمأ :رظناو

 يوق كنإف ديدشلا رمألا بكرا :هانعم ديبع ويأ لاقو ؛هيحاون يعو :قيرطلا َرّرْط بكرت نأ :رارطإلا» :ينادينا لاقو

 ررظلا يكرا يأ ةمجعلا ءاظلاب يّرظأ :موق لاقو ..هيلع هرادتقال ديدشلا رمآلا باكتراب رمؤي نم ٍبرْشُي ...هيلع

 يأ يّرطأ :ابل لاقف ةنوزخلا كرتتو ةلوبّلا يف ىعزت تناكو .ةيعارل هلاق الجر نأ :لثلا لصَأو «ددحلا رجحلا وهو

 .نيلعن كيلع َنإِف يأ ةلعان كناف هيحاون يهو يداولا رارطأ يف يذخ

 .ةقاحلا ةروم نم م ةيآلا (0)

 .«قد و «ب» يف صقن (5)

 .«ق» و «ب» يف صقت (5)

 .«قم يف صقن (4)

 .نيرييو نيرسنقب تررمو «نيربيو نيرسنق تيأرو «نيربيو ني رستق :هر» و ه«ب» يف (3)

 .اهدانجأ دحأ يهو ؛ماشلاب ةنيدم :نيرسنق (0)

 .نيربي لمر :هل لاقي عضوم مسا :نيربي ()
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 اذه ىلعو ءانركذ ؟ نونلا يف بارعإلا لعجيف (نيربيو "نيرسنقب تررمو)

 لا ا ل رو ةسدعلو يع ءارعقلا فرو اذانتو

 اياه لع نونلا ف بارعالا لف

 )١( «ق» و 6«ب» يف صقن .

 .تييلا يف ةياور يهو «نيعب ألا سأر :«ق» و هد و ب» يف ()

 امج صضصصخلاو :.!ةص تايعمصألا :رظناو ؟؟؟ص لماكلاو 3ص ؛جو 55ص ؟ج بشتقملا يف دربملا دهاوش نم وهو

 عمبلاوال+ ءالالرص ؟ج حيرصتلاو ءاذا ص اج يتيعلاو ؛:!؛ص ؟ج ةتازخلاو ١؟ .١١ص هج شيعي نياو .١٠؟ص

 نانلاو :15 ١ص اج ينوثألاو تنص ةكئالملا ةلابرو ءثال 3250ص رئارضلاو .5؟ص اج رردلاو ءةدرص اج

 .ةنس نيعبرأ تزواج دقو يتعيدخ يف ءارعشلا عمطي فيك :لوقي ءهعدخو هلتخ اذإ هيرّدي هارذا :لاقي «(ىرد)

 ثمل دا



 فرصني الامو ثنؤملا نم فرصني ام باب

 يذلاف ةمالع ريغب رخآلاو ,ةمالعب :اًمُهدحأ :نيبرض ىلع ثنؤملا نأ معا

 فلألا هتمالع رخآلاو ءءابلا هتمالع :اًمُهدَحَأ :نيمسق مسقنت ''!هتمالعف ةمالعب

 .ةدودمملا وأ :ةروصقملا

 ؛ةفرعملا يف فرصني الو «ةركتلا يف فرصني هنإف :ءابلا هتمالع ام امأف

 نوم ("لمسأ) ناك ءاوسو «ةحلطو ةزمح :كلوقك ثينأتلاو فيرعتلا عاتجال

 ةفرعم هنأل ؛لوألا فصني الف ٌّيَحآ ٌةحلطو ٌةحلط اذه :لاقي ءركذم وأ

 .ةركذ هنأل ؛يناثلا فرصنيو «ءثنؤم

 اَمُمو ثينأنلاو فيرعتلل ؛افرصتي مل ةبهاذو ةمئاقب َتْيمس نإ كلذكو
 .ناتركت اَمُيْنَأل ؛ةيمستلا لبق نافرصنم

 الو ةفرعم يف فرصني ال هنإف :ةدودمملا وأ ةروصقملا فلألا هتمالع ام اَنَأو

 .ةركن

 .قركَسو «قركذو ؛ىِلْبَح :وحن :ةروصقملاف

 هذه :لوقت ءكلذ هبشأ امو ءءاقدصأو ءاَرْمَحَو ءَءاَبَقَف وحن :ةدودملاو

 ءاسلا نيب قرفلاو «ةركن الو ةفرعم يف / فرصني الف ىرخأ ءارمو ءارح [ن روز

 ءابلا "نأ ءفلألا عم فرصُت لو ءءاملا عم ٌةركتلا تْفرُص "'نيح فلألاو

 .نيمق مقني ةمالعب ينلاف : هقمو هم يف )١(

 . «ق» ف صقن (5)

 .....عم فرصت مو ءابلا عم ةركنلا فرص يف فلألاو ءابلا نيب قرفلاو : «ق» يف (8

 .ءابلا نأل : «ق» فو لصألا يف (8

 -ةةم د



 .ةماسمو ملسمو هةّئاقو متاق :لوقت كنأ ىرت الأ :ةمزال ةمالع تسيل

 «عما يفو ركذملا يف ءاهلا فذحتف ءتاَحّلْطَو تاماسم عجلا يف ("'لوقت) و

 فرح اهنأك تراصف لاح يف هنم "'ةعطقنم ريغ هيلع تلخد امل ةمزال فلألاو

 موقت ةلعلا هذه تراص مسالا فورح ضعب َموزل تمزل امَف ءممالا فورح نم

 + ("كلذل] ةدودعوا ةرؤصقمفلألا هيف ام قرص ةتجتاف نقلع ماقم

 نم برعلا نف ٠ (فرصي الو /”فرصيف) تبن مسا وهف ىَقْلَع امأو :لصف

 "”نف) ثينأتلا ريغل هفلأ لعجي نم مُهنمو « (”هفرصي الو) ثينأتلل هفلأ لمجي
 : "باويعلا لاق فرصيو نونيف كيلا فلأك (ثينأتلا ريغل هلعج

 روكُم يفو ىَقْلَع 1

 | .نيبجولا ىلع دشنأ

 / 0 3 ع 9 3 ماش 8ع 2

 (”'فلأ) ةلزنب قاحلاإ فلأ هّقلأ لعجي نم بدم 1 ناتعل هيف قرت كتذكو

 .هنوتي الف ثينأتلل هفلأ لعجي خم 0 ,هنونيو هفرصيف ّئطْرَأ

 )١( «ق» و هردا يف قت .

 .ةلصفنم ريغ : «قد و هد و «ب» يف )١(

 .لصألا يف صقتن (9)

 .«ق»و هرم يف ةدايز (8)

 , هب» يف صقن ()
 .,؟؟ 5ص ةناويد رظنأ (3)

 امو ءالكص دودمملاو روصقملا :رظناو «ةبؤر ىلإ قالوب ةعبط يف بنو ءذص ؟ج هيوبيس دهاوش نم وهو

 ءقاالص ةيفاشلا دهاوشث حرشو فدص ا١ةج صصخلاو 794 كاللثص ١ج صئاصخلاو ؛ةص فصني الامو فرصني

 اهيف نأك ًادصق تبنت ةربغلا ىلإ ءاحيلم ءاريبغ ةدبن يهو ةركم عمج روكللاو عتري :نتي . (قلع) و (ركم) ناسللاو

 .ناللا يف ادك .لمرلاو لبسلا يف ثبنت غض نيح ًاضح
 - «ق» و «ر» يف صقن (0)

8255 



 الف ,”ىَكَشَيَو ,"”ىَرَمَج :وحن نيعلاو ءافلا حوتفم ىَلَعَف ىلع ناك ام امأو

 .لاح لك ىلع فورصم ريغ وهو «ثينأتلا ريغل هفلأ نوكت

 ةلزنمب رركملا نم هلعجيو ءهفرصي نم بْنم "ءافوُق :كلذكو

 اهنأل ؛ةزمه واولا تلِدبَأَف ٌقاَغْوَغ :لصألا ناكو ,”ضاّتْضَتَو ””ٍضاَخْضَخ

 .ءاروغ فلأ ةلزنمي ثينأتلل هغلأ لعجيو هفرصي الإ نم مُبنمو :افقرط تعقو

 "فلأ هيلع ءيجي ال ءانبلا اذه ْنَأل ؛ثينأتلل هفلأ تسيلف '”ءاَبْلع امأو

 . "ادرس ةلزنم هنأل ءلاح لك ىلع هفرصتف ثينأتلا

 نأ :ةيناثلاو هذه اًمُمَدَحَأ :ناتغل اًمبيفف ''"ءاتشخو ."!ءاَبَوُق امأو
 5 1 0 . ٌ 8 0 3 ةليم سلال ىلا

 نال لاح 23 ىلع ةقرصم ريع لوالاف ءاّيوقو ءاشمخ :لوقتف اًمَبِيِناَت ركست 5

 .عيرلا :ىزملا ()

 كعب ريس يأ ىكشب ةقانو ءنيديلا لمع ةفيقخلا ةأرملا :ىشبلا (5)

 ىلإ نيعرشلاو .سانلا نم ةلفسلل ريعتسا مث «ناريطلل فني نيح دارجلا :ءاغوقلا لصأ» : (غوغ) ناسللا يف

 . (ىوغ) ًاضيأ رظناو . «مهحايصو مهظفل ةرثكل ةبلجلاو ءتوصلا ءاغوقلا نم نوكي نأ روجيو ءرثلا

 1 ,.ا١ص ؟ج هيوبيس باتك رظنا (5)

 نم برض وهو .طفنلا لقث وه :ليقو لبإلا هب أنت نارطقلا نم برخ ضاخضحلا» : (ضشت) ناللا يف (ه)

 . «ءانبلا

 يه :ليقو ... ءاهال كرمت ضادخن ةيحو :ةضاتشنو ؛ضانفن :ةيحلل لاقي» : (ضضن) ناسللا يف ()

 ةيحلا» ضانضنلا :ليقو ..ناكم يف رقتت ال ينلا يه :ليقو ءابتعاس نم تغب اذإ لتقت يتلا يه :ليقو ءةنوصما

 , نكذلا

 . «قنعلا بصع دوده :ءابعلا

 .ةةص ؟ج لوصألاو ءا١ص ؟ج هيوبيس باتك :رظنا (4

 .محللا ةريثكلا :ليقو :ةليوطلا ةقانلا :حادرسلا (4)

 .فورعم ءاد وهو هيلع جرخيو دجلا يف ربظي يذلا :ءابوقلا )٠١(

 .نذألا فلخ نئئانلا ءرعشلا نم يراعلا قيقذلا مظعلا :ءاششخلا (11)
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 ءانبلا اذه َنأل ؛هفرصي نم ْمَبْنِم :ناهجو اهيف ةيناثلاو «ثينأتلل اهيف ةألا
 برعلا ("! نإ ةلوقيو لا" هفرعي ال) نم مو «كينادتلا فلآ ةشحلت ال

55-5 

 : انيق ةقنكس . 0 .ءاقشخو أبو ءانب تلقتتس علل 1

 هللا ءاش نإ .هدنع ثينأتلل "فلألا ّنأل ؛فرصي مل اذه (7لاق) نمو

 لات

 :نيبرض ىلع وبف ةمالع ريغب ((”يذلا) ثنؤملا امأو :لصف

 فرخ ةميرأ لع نك ان وجألاو «فرخأ ةئالث له ناك ا ءاوهذخأ

 َتْيمس نإف ءذخفو مَدَقَك كرحتم ةُطْسْوَأ (”و) فرحأ ةثالث ىلع ناك ام امأف
 .فيرعتلاو ثينأتلل ةفرعملا يف افرصني مل ائنؤُم اَمه

 م ِبَنِعَو ءرَجَح وحن ركذم لاشما اذه ىلع مماب ثنؤملا تْيَمس نِإ كلذكو
 هطشأ 'او) كرحأ ةقالك لع فنؤلا ءابنأ نم قاك امو ةقرعلا قف هقرضت

 :فالخ كلذ يفف نكاس

 هفيرعتلاو ثينأتلا عاتجال هنفرصي ال نم ْمبْنِمو ؛هتفخل هفرصي نم مُهْنِم
 الث ءانلا لاق لمحو ءدقوو هده وح كلذو ؛""'ىنايقلاوعو

 .ثينأتلل اهفلأ نأل : هيد يق )١(

 . «ق» و هر» يف صقن (؟)

 . «ق» يف صقت (5)
 . هب» يف صقن (5)

 .ألك  ؟همص ؟ج بضتقملاو ء١٠ص ؟ج هيوبيس باتك :رظنا (5)

 . هره يف صقت (0)
 انأ جاجزلا عنم دقو اص ؟ج لوصألاو ”ةءص ؟ج بضتقلاو ءا"ص ؟ج هيوبيس بانك :رظنا ()

 .:دخص ةج يقاريسلا حرشو :ةص فرصني الامو فرصني ام :رظنأ هفرصني

 .اا+صةناويد.تاقحلم يف تْيبلاو تايقرلا سيق نب هللا ديبعل بستو :١٠؟١ص هناويد :رظنا :ريرج وهو (4)

 ١مهة 



 قل ماعلا

 بّلُعلا يف دغد قست مو دغد اهر رم لفضقب عفت م

 .ةيناثلا فرصي ملو «ىلوألا دعد فرص , ءنيتغللا ''نيب عمجف 17[1]

 ريغصتلا يف اهتقحلأ فرحأ ةثالث ىلع يتلا ةثنؤملا ءامسألا هذه ترغص اذإو

 .كلذ هيشأ امو ءةَدّْيَنُهو «ةذيخفو ةَمْيَدَق :كلوقك ءابلا

 الو ؛ةركنلا يف فرصني هنإف فرحأ ةعبرأ ىلع ثنؤملا نم ناك ام امأف

 «بنيز (:"كلوق) وحن كلذو ثينأتلاو فيرعتلا عاتجال ,ةفرعملا يف فرصني

 ءانركذ امل هفرصت مل ًاثنؤم وأ ًاركذم اهنم ءيشب َتْيَمس اذإ ءقاَنَعَو ءبّرْفَعَو
 .ىَّرْخَأ ابرقعو برقع (”اهذه) و «قرخأ بنيزو بنز هذه :لوقت

 ينءاج :تلق اذإ ٌرْكَذَت اك هفرصت لو ءظفللا َتْرَكَذ ًاركذم أما ناك اذإو

 رفْعَج ةأرما تمم ول كنأ ىرت الأ ءظفلل ال ىنعمل ثينأتلا ٌدأل ؛ٌةزحو ٌةحلط

 "فرح ةلزنمب َلِمج عبارلا فرحلا أل ؛ءابلا هقحلت م هترغص اذإو

 نباو ؛االص ؟ج فصتلاو اص 5ج صئاصخلاو 2”الص لمجلا :رظنأو 5ص ؟ج هيوبيس دهاوش نم وهو 037

 ًالامو فرصني امو ,ةلص باضتقالاو (دعد) ناسللاو 6ص ؟ج نوهشألاو :ا#ص روذشلاو ال“ ص دج شيعي

 .اذص ةيبرعلا دهاوش مجعمو ء5هح فرصني

 ىلمق فرصلا امأو ءةجولا وهو :ديجف فرصلا كرت امأف» :ة:ح فرصني الامو فرصتي اه يف جاجزلا لاق (1)

 . هرعشلا يف فرصي فرصني الام عيج نأ اوعجأ دقو نارطضالا ةبج

 . هق» و هر» و هبه يف صقت (5)

 .لصألا يف صقن (9)
 .ثينأتلا ءاه ةلزنع (4)
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 ُكَتْفَرَع فرخأ ةثالث ىلع ثنؤمب ًاركذم َتْيّمس اذإ كنأ ملعاو :لصف

 تررمو مَدَق اذه :لوقت «مدقب هتيمس لجرك «نكاس ريغ وأ ناك طَسْوَأْلا نكانم

 .فَرْضُيف مدقب
 :تلقف هتفرص ثنؤملا يف فرصي ال نم ةغل يف دنبب هتيمس نإ كلذكو

 مح هنع لاز دقف ركذملا هب تيمس كنأل ؛هفرصتف دنه تررمو دن اذه
 ًامدق وأ ًادنه ترغص ول كنأ ىرت الأ .هدحو فيرعتلا الإ هيف سيلو «ثينأتلا

 .مْيَدُقو ٌكْيَنَه :تلقف املا ُهَقَحْلَت ل لجر مسا

 مل نكاس هطسوأ !"() فرحأ ةثالث ىلع ركذم مماب اثثؤم تيس نإف
 ىرمعب اهتيعس ةأرماك ('"كلذو) نييوحنلا رثكأ لوق يف ةفرعملا يف فرصني
 5 | | 0 8 ةلاذ 5 اذن 30107 52 ما هب . 1 58

 ؛ةأرما مسأ ( دنه) ةلزنب اذه سيل 2 (و) ءوَرْمَعِب تررمو ٌقرْشَع هذه :لوقت

 كح ىلع ًادئاز هكح نوكي نأ بجوف ءلقثألا ىلإ فخآلا نم اذه تلفت كنأل

 .هباب نم لقْنُي ملام

 فرعاف دربملا ا” سابعلا وبأ بهذ هيلإو ءهفرص ىري 0 نب ىسيع ناكو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ

 )١( «ق» و هره يف ةدايز .

 . «ب» يف صقن (5)

 . «ق» يف صقن (؟)

 .تاص فرصتي الامو فرصني امو ,5؟بح ؟ج هيوبيس باتك :رظنا (8)

 :ةلءص ةج يفاريلا جرش يفو 5055  ؟ءاص 5ج بضتقلا :رظنا ءانشّدحأ رتخي 1 نييآرلا دريملا ركذ (5)

 ناكو ءفرصتي ال هنأ هيوبيسو ليلخلاو ؛سنويو ءورمع يبأو «قاحسإ يبأ لوق ناكف ءىضم نم اذه يف فلتخا دقو»
5 

 . «دربملا سايعلا وبأ بهذ هيلإو ءكلذ فرص اقري رمح نبي ىسيع
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 فرصني الامو ىمجعالا نم فرصني ام باب

 :نيبرض ىلع ةيمجعألا ءاممألا تأ ملعا

 3 71 فلألا هتلخدو ةركن برعلا مالك يف لمعتسا ام :اًمُهْدَحَأ

 ١ ةيبرعل ءامسألا كح هكح نكتم برضلا نيف ؛ةيبرعلا لع لخدت

 : ما ,””جابيدلا :وحن ةيبرعلا ءاممألا عني ام (”الإ) " فرصلا نم

 .يمجغألا نم ُمأللاو فلألا ْتَلَحَد امم كلذ هبشأ امو .أ "هاجللاو .”دوقارلاو

 اذه :لوقت ءرجلا عضوم يف ٌرُجو نوت برضلا اذه نم ءيشب تيمس اذإف
 .دوقارو جابيدب تررمو « (ٌدوقارو '”ًالجر) هب تيعس اذإ جابيد

 ,ةيبرعلا يف نكق هنأل ؛هَتَمْجَعِب ٌدَقْي لو برضلا اذه فرصنا انإو

 ءاوسو «َسَرْفَو َدَسأ :كلوق وحن ةيبرعلا ”سانجألاك ةركنو ةفرعم لمُعتس و

 2" ”ةسيرْبإو ؛"رَجآ :كلوقك ريظن هل نكي مل أ برعلا مالك نم ريظن هل ناك

 )١( «قهاو هرهاو «ب» يف صقت -
 .ءاممألا قرع نم ؛ «ق» يف (9)

 . «برعم يسراف «مسيربإلا نم ةدختلا بايثلا» :جابيدلا 0)

 ٠ «موي ديدج :هريفتو زوري :ةيسرافلاب هلصأ زورونلاو زوريتلاو» : (نرن) ناللأ يف (:)

 . برعم ءةّيدرإلا ةثيبك لفسألا ليوط د :دوقارلا» : (دقر) ناسللا يف (5)

 برعم يسراف وهو «قورعم ةبادلا ماجل (5)

 .هتلخد امم : «قد و هدو هب» يف 0

 .ةيبرعلا سانجأل : «ق» و هر» يفو ءةيبرعلا سانجأ يف ةركذو ةقرعم : هيد يف ()

 برعم يسراق وضو ءخوبطملا نبّللا رج آلا (4)

 .برعم يبراف وهو ءريرخلا :مسيربإلا )٠١(
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 [ب / 251 عمسي ملام ةلزنمب / اذهو هانّيب ل نافرصني اَمْهو «برعلا ةّينِبَأ يف اَمْبَل ريظن ال
 هل سيل ام اَمُبهبشأ امو «"!علدْنهَو ؛”لْيْبَتَك وحن برعلا ةينبأ نم ريظن هل
 .ميمالك يف ريظن

 هتلخد الو «ةركت لمعتسي مل ام وبف :يمّجْعألا نم رخآلا برضلا امأو
 «مهاربإ :وحن مجعلا مالك يف ناك اك أملع ةفرعم لمعتسا اقإو «ماللاو فلألا

 الف ءكلذ هبشأ امو َناَمْيَلَسَو «ةوادو ءليربجو «ليئارسإو « (”'ليعاسإو)

 :كلوقك ةركنلا يف فرصنيو «فيرعتلاو ؛ةمجعلا عاتجال ؛ةفرعلا يف فرصني
 :"”سيقلا قرما لاق ءرخآ مهاربإو مهارباب تررم

 ارصْيقب ناقحالاأَوَْيأ هنودبْزّدلا أر امل يبحاص ىَكَب

 .ةمجعلاو في رعتلل؛فرصي لف

 نكاس هطسوأو «فرحأ ةثالث ىلع ةيمّجْعألا هذه نم يش نأك نإيف

 نأل ؛فرصني ءدوهو ءحونو ءطول :وحن كلذو ءةركنلاو ةفرعملا يف فرصنا

 .هتفخل ؛ثنؤملا نم ههبشأ امو ءٌدنه فرصنا ؟ نيتلعلا ىدحإ مواقت هتفخ

 . «هاضعلا نم وهو :ماظع رجش ابق#و ءابلا حتفب ليهنكلا» : (لببك) ناسللا ف 6)

 . « ...ةيبرع اهّنِإ ؛ليق ةلقي :علدنبلا : (علده) ناسللا يف (
 .لصألا يف صقن (9)

 .اهص هتاويد :رظنا (2)

 نب ورمع وه هبحاص .551 ءاكص ءارعشلاو رعشلا :رظناو :؟اةذص ؟ج هيلامأ يف يرجشلا نبا دهاوش نم وهو

 .مجعلاو برعلا دالب نيب ام :بردلاو ؛يركشيلا ةئيق
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 نونلاو فلآلا ةدايز باب

 :نيبرض ىلع وهف ناتدئاز نونو فلأ هرخآ يف ناك ام نأ معا

 :نالْجَعَو «ىّركَسو ءَناَرَكَس :وحن هظفل ريغ ىلع هثنؤم ناك ام :اَمُهٌّدَحَأ

 الو ةفرعم يف فرصني ال اذبف «ىَبْصْعَو َناَبْصْعَو ءىَقطَعَو َناَشْطَعَو «ىَلْجَعَو
 ءءايفصأو «ءارمح يف نيتللا نيفلألا عراضت اذه "يف نونلاو فلألا نأل ؛ةركت

 هل سيل هبابو ءارمح نأ !؟ ءهظفل ىلع ثنؤم هل سيل هبابو َناَرْكَس نأ كلذو
 .هظفل ىلع ركذم

 يف لوقت كنأ ثينأتلا ىفلأ ةلزنب اذه يف نونلاو فلألا نأ كلدي امو

 ءاَرَذَعَو «ىَراَحَصَو َءاَرْحَص :لوقت ا. ءىَماَدَنَو َناَمْدَتَو «ىّراَكَسَو َناَرْكَس :عيملا

 .قَراَذَعَو

 نأ ابعراض امل بجو ةركن الو ةفرعم يف فرصنت ال ٌءارمح تناك انف

 .اهاَرْجَم يرجي

 :وحن ىلعف هثنؤم يذلا َنآلْمَق فلاخ ام ("”لك) وبف :رخآلا برضلا امأف

 في رعتلل ؛ةفرعم ٍِق فرصتي ال اذبف ناَيْرْعَو :ناَمْثُعو :ناَرفُعُزو «ْناَدْعَس

 تررم :كلوقك نيتلعلا قىدحإ لاوزل ؛ةركنلا ف فرصتيو ,ةدايزلا هذهو

 .رخآ نامعو ناقعب

 50ص فرصتي الامو فرصتي امو كدص ؟ج فيون باتك رظنا 0(

 . ه«ب» يف صقن قف
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 نأ ك هظفللا ةبج نم َناَرْكَس بابي ةّبَش هنأل ؛ةفرعملا يف فرصني مل افإو

 :وحن ةفرعملا ف فرصني الف ثينأتلا فلأبب َهَّبْسُت ثينأت ريغل ةدئازلا فلألا

 يف ثينأتلا فلأ هبشت فلألا هذه نأل ؛اَمبب َتْيّمم اذإ "ىَطْنَبَحَو :ىطُرَأ

 . .ثينأتلا ريغل تناك نإو ظفللا

 ىَلُعَف اهتنؤم سيل ىلا ءامسألا "يف ناتدئازلا نونلاو فلألا كلذكو

 .ىَلْعَف هثنؤم ايف نونلاو فلألاب ٌةَبّبْشَم
 ّنأل ؛فرصلا عنمت ل فلألا عم ةدئاز نكت مل اذإ نونلا نأ معاو :لصف

 .اهنع تلاز دق ةعراضملا

 بايب هّبْشُم وه "'نيتدئاز نونلاو ّفلألا هرخآ يف ام عيمج نأ كلذو

 .انركذ ام ىلع ةدايزلا يف اًمبقافتال ؛ناركس

 اذإ "'ناّرُم :وحن كلذو ؛ناركس بابل فلاخم وهف ةدئاز نونلا نكت مل اذإو

 ةيلصأ نونلاف ءّنآل اذإ ءىثلا َنَرَم نم ذوخأم هنأل ؛ / فرصنا هب تيعم

 ٌناَّمَسَو ءنحّطلا نم ذوخأم هنآل ؛فرصتلي (هب تيس اذإ) ٌناَّحْط كلذكو

 .نبتلا نم ذوخأم ايتو ءَنْيَّملا نم ذوخأم

 .ةدايزلاب ناركس باب قفاو هنأل ؛هفرصت مل بتلا نم

 .ةنطب وأ أبضغ علتمملا :ىطنبحلا )١(

 .ءايمألا نم «قدو نع يف (5)
 .ناتدئاز : «ب» يفو لصألا يف (0)
 .حامرلا تابن ناّرُلا :ليقو ءَةنْدّللا ةبلصلا حامّيلا :ناّرَلل (5)

 . هيد و لصألا يف صقن ()

  «مس هيق :مومسم .ءيثو ... «لتاقلا :ملاو مثلاو» : (معس) ناللا يف (9)

 . «هججت مث ءيث ىلع كبقع عضت نأ ًاضيأ جملا .. ءطببلا :جطلا» : (ميط) ناللا يف (؛)
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 نإو «ةيلصأ نونلا ْنأل ؛فرصنا نْسُلا نم هتذخأ اذإ ناّمَح كلذكو

 : (7تياث نب) ا لاق 15 :ءهفرصت ١ نيا نم هتذخأ

 ماتا ىنْبَمَو حلا نَعظَمَو © ْماَقَلا ٌموسر َناَنَح جاهام
 نر

 لك ربتغاف .اذه ىلعو سلا نم ذوخأم هنأ دقتعا هنأل ؛همسأ فرصي ملف

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هيلع سقو «بابلا اذه نم كيلع دري ام

 .ًاديدش التق مهتولتقت يأ «هتذإب ينوحت ذإ» :ليرتتلا يفو «عيرزلا لعقلا :سحلا» : (سسح) ناللا يق 0)

 .ةةاص اج جاجزلل هيارعإو نآرقلا ياعم رظناو

 )١( هناويد :رظنا صاة١ا.ء

 . «ق» يف ةدايز. (9

 يحلا نعظم . 757/ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو ء 70ص ٠١ج ينومثألا : رظناو ٠ 51ص ؛ج يفاريسلا دهاوش نم وهو

 . يحلا رقس ديري ةماقإلا دض وهو نعظلا نم يبيم ردصم

 - همهم -



 لودعملا باب

 :برضأ ةسخ ىلع لودعملا نأ معا

 َِنَمُع وحن ءلَعُف (””لاثم) ىلإ ةفرعم مسا نع الودعم ناك ام :اهدحأ

 «"'ثيبخو « 'هئاقو رفازو ءرماع نع لودعم اذبف «ثّبْخو ءمّتقو رفزو

 .فيرعتلاو لدعلل ةفرعملا ف فرصني ال

 رخآ ٍرَمُمو رَمْعِب تررم :كلوقك هتْفرص هَتْرْكَن نإف
 ٌنَدْع اي (””و) ّْقَسُف اي :كلوقك ءادنلا يف رثكي لودعملا نم برضلا اذهو

 هب ٌداَرُي ةنإ :انلقو ءءادنلا "باب يف هانركذ دقو رداَغ ايو «قِساف اي :ديرت
 .ةغلابملا

 نمو «"ٍرغْثو « دَرُص :وحن سادجألا ءاممأ نم نزولا اذه ىلع ناك ام امأو 0 22

 .. ب» يف صقت (١ر

 داوجلا لجرلاو « رفز عاجشلا لجرلاو ء رفز دسألاو « رفت : مخضلا لمجلل لاقي +٠ ( رقز) ناسللا يف ()

 نع لودعم وهو ... لجر مما مق » ( مق ) يفو « اهلمح ىلع نيعملا : رفازلاو « رافزأ عملاو ... ةبرقلا : رفزلاو «رفز

 . « يطعملا وهو « مثاق

 «  دساف ءيش لك نم ءيدرلا ثباخإو ه ءاقه ء ثباخو : «ق» يف 0 3

 ' ا كقول صقت 9
 . ةرصبتلا نم قبسايف ؟55(0+ صرظنا|(5)

 . ريفاصعلا ديصي : ليقو ءروقصملا قوف نئاط : ِدّرّصلا (3) .

 . ةئيدلا لهأ دنع ليلبلا وع : ليقو « ةزمه لثم ةرغن هتدحاو « ريفاصعلا خارف : رَهتلا )
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 ؛لاح لك ىلع هتفرص (''ائيش) هب تيمس اذإ كنإف ىَلظو "بقت وحن عوج ا
 .لودعمب سيل هنأل

 ىلإ دحاو نع دادعألا نم الودعم ناك ام :لودعملا نم يناثلا برضلاو

 .ةرشعلا ىلإ كلذكو «ثالُك ىلإ ةثالث نعو ءءانُث ىلإ نينثا نعو داَحأ
 ص ع م6 5 5

 ءانثو ءدحؤَمو داَحأ :لاقي «لعفمو «لاعف :نأتغل ابنم دحاو قى يفو

 .رشْعَمو راشُع ىلإ كلذكو «عَيْرَمو عاَبرو ءْتلْثَمو ثالُثو «ىنَمو

 يهو ةحنجأل ةفص يهو «ْفرْصَي مف 59 و ثالث ىَتَم ٍ 0 بأ يلوأ»

 :ةّيَؤُج نب ةدعاس لاق (”و) ءةركن

 لس اع ظارس لل

 َدَحْوَمَو ىَنْتَم َساَنلا ىْفَبَت ُباَتَذ ةئينأ ِداَوب يلفأ اَنّثكلو

 .دَحْوَمَو ىَنْشَمِب ةركن يهو اباثذ فصوف

 دادعألا هذه عيمج كلذدكو .ةثالثو ثالثو «نينثاو ىشم نيب قرفلاو

 كلذو ءلصألا يف تسيل ىنعم ةدايز "لدعلا اذه يف نأ :لصألا نع ةلودعملا

 . هجولا رئاود : بَقّتلا 0)

 . «ق » يف صقن (0)

  رطاق ةروس نم ١ ةيآلا (؟)

 . رد يف صفت (؟)

 ل 1727ص نييلذهللا ناويد : رظنا ()

 ء ؟[ص فرصني الامو فرصني امو : 580ص ”ج بضتقلا : رظناو « ١١ص ؟ج هيوبيس دهاوش نم وهو

 ييعلاو « ١ص ينغلا دهاوش حرشو ء ة 26ص ينغملاو + هالص هج « 20ص ١ج شيعي نباو « ١١ص ١؟ج صصختاو

 بائذلا الإ هي سينأ ال يلهأ نأ ياصم مظعي يذلا نإ : لوقي « ىغيتت هلصأ : ىغبت ( ىفب) ناسللاو « 8508 ص ةج

 . ادحاو دحاوو « نينثا نينثا مهلكأتل سانلا بلطت يتلا

 . لودعلا اذه : س يف ()



 مما ةيرت قاف نافع أ :تالكوأ تاحأ ذأ تنك زل قيل ملف اذ: هنأ

 :ةرشع ةرشع وأ هةنالف ةنالك وأ نومتا نينكأ ىأ ةارحنإو ادهن قو ةاح

 يا 2 ل

 ينوؤاج :تلق اذإف «ةرشعو ةثالث :كلذب موقلا ةدع ترصح دقف ةرشَع ('”'موق)
 نينثا وأ ؛ةعبرأ ةعبرأ كوؤاج مهأ :ديرت افإو «مهتَدع رصحت ملف ءانّثو عابر

 عّتكو «عَمُج وحن عملا ةقيرط نع (”لودعملا) لودعملا نم ثلاثلا برضلاو

 نوكي نأ عجلا يف َلَمْفَأو ءآلْعَق بابو / ءاعنكو ءاعُمَج عْمَج اَنْمو ءديكوتلا يف
 «بُهشو ءءاَبْبَشو هبهشأو ءشَحو ءاَرْمَحَو زمْخَأ :وحن «نيعلا ةنكاس لْمُف ىلع
 عْمُج :وحت لْثُق ىلع هعمج نوكي نأ َمَتْكَأو َعَمْجَأو ءاعْنكو ًءاَعْنَج قح ناكو
 عم نع ال لخع اّمَلَ ءرفصو بُبشو ٍرْمُح سايق ىلع يناثلا فرحلا ةنكاس عتكو

 لدعلا :ناتلع "ايهيف عقجا يناثلا كيرحتب ْمَتُكو َعَمْج ىلإ "ناكسإلاب منيو
 0 1 فرصتي لق هفيرغللاو .عقل ةقيرط نع

 )١( «ق» يف صقن .

 . لصألا ف صقن ()

 . ءاوسو : هقم و نمو هبس يف (5)

 . «ب» يف صقن (؛)

 يرهصلا مالكو ء روفصع نبا ًاضيأ هراتخاو . يفاريلاو يبرافلاو شفخألا يأر وهو . يربصلا رايتخا اذه (5)
 روهج لاق هبو تاَاعنَكو تاَواَعْنَج نع نالودعم اهنأ هتباو مظانلا راتخاو . 77ص جب يفاريلا حرش يف هصنب انه
 نالودعم اهبنإ نييرصبلا روهجج لاق امإو ٠ ىراحصو ءارحصك ىئناَمْف نع نالودعم اهنأ ىلإ بهذ مهضعبو « نييرصبلا

 ءارحصك تاوالعف ىلع َعَمْجَي نأ ءارحصك مسا ناك اذإ ءالعف سايقو ء ءامتككو ءاعمج درفللا نأل ؛ تاوالعف نع

 ١ 38ص 11ج ينومشألا 5 ءا7577-791ص ؟ج حيرصتلا : رظنا « تاوارحصو

 . هيف 0 «قد او «رهو «ب» يف ()

 ل ك١
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 َعَمَج صصقلا "ىلع تفَقَوَو) عمك عَمِج تادنبلاب تررم :لوقت و

 .اهنع نيتلعلا ىدحإ لاوزل ؛اهتفرص اَهَتْرَكَن مث اهب تْيمس نإف

 َرَحَس :وحن كلذو ماللاو فلألا نع لدع ام لودغملا نم عبارلا برضلاو

 هتئج :لاقيف ماللاو فلألاب لمعتْسي نأ لصألا ناكف ("رَحَس اَمََن) "رخو
 امهريدقت ىلع وهو ماللاو فلألا تقذح اّمَلْف ءرحسلا يف هتيقلو «”رحسلا دنع

 اًماف) «كمؤي َرَحَس هب ينعت كنأل ؛ةفرعم وهو ؛هنم فذُح ام ىنكَم هنّيضتل َلّق
 ءكلذل فرصني ىل فيرعتلاو ماللاو فلألا نع لدعلا :ناتلع هيف "تعج

 امل ؛عفرُي الو ٌّرَجُي الو ءرخآ أرحَسو (َرَحَس هثيقل :لوقت ههتفرص هتركن نإف

 .فورظلا "باب يف هانكذ

 ٌرَخَألا :لاقي نأ لصألا ناكو ءماللاو فلألا نع لودعم وبف ٌرَخَأ امأو

 ءماللاو فلألا هّثمزل "«نم هنم تفذُح اذإ َلَعْفُأ باب نأل ؛ماللاو فلألاب

 . لصألا نم ةدايز (1)

 . «قم يف صقن (9)

 , لصألا ف صقت )

 . هق»او «ر» و ءاب» يف صقت (4)

 . نحسلا دلع ةتيقلو رحسلا دنع هتئج : «ق» يفو « رحسلا يف هتيقلو رحسلا يف هتكج هر» يف ()

 . لصألا يف صقن (0)

 فرصني اهو ء 10016ص ؟”ج هيوبيس باتك : ًاضيأ رظناو ء ةرصبتلا نم قبس اف 56ص رظنا ()

 . 40-21: ص فرصنيال امو

 8 هتمزل ةفاضإلا تفذحا اذإ : «قد يفد ع ةئم ةفاضإلا تفدح اذإ : رنا و بل يق ل
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 :ىرُبكلاو ربكألاو «ىلضفلاو لّضفألاب تررم :كلوقك ث ثنو م عمجو ينو

 لضفلا :تلق َتْفَمَج اذإف هَنْيَيَرْيْكلاَو نيَرَبكألاو هَنْيَيَلْصْفْلاَو نُيلضفالاِبو

 . «ِرَبُكْلا '”ىدخإل اَبْنِإْؤ :لجو زع هللا لاق 5 رّبكلاو

 الو ءىضفلاو ىربكلا عمج ءلَضْفلا (”و) ِرَبُكلا ةوسنلاب تررم :لوقتو
 فلألا نأل ؛لَضُفو ٍرَبُك ةوسنب تررم :لوقتف َمأللاو فلألا فذحت نأ زوجي

 :لوقتف ْثْنَوُت ملو عَمْجَت ملو ّنْنَت مل «نم» تْركذ اذإف « «نم» بقاعت ماللاو
 .ديز نم لَضْفَأ ءاسنيو « (””كنم لضفأ ةأرمابو) كنم لضفأ لجرب تررم

 !"رَحاو» :ىلاعت هللا لاق ؛ةركن يهو ءةفصلاو لدعلل (”'رخأ) ف رْمَت الو

 فرُْضَي ملف ٠ «تاَيباشَتُم

 فرصي ال "نم بهذم ىلع هفرصت مل هّنْرَكَت مث ءائيش َرَخَأب َتْيَمس اذإف
 ىلعو :فرصني ال ابيف ناك لاح ىلإ ُدَرُي ةنأل ؛ةيمسلا دعب هرّكت اذإ نَمْحَأ»

 ”تّدْغص اذإف :ةيمستلاب هنع لاز ةفصلا نأل ؛فصني ”شفخألا بهذم

 :لودعب سيل ريغصتلا نأل ؛ريغصتلا يف هَتْفرَع لودعملا اذه نم انركذ ام عيمج

 فرصتق أريحس ترسو نيخأو ريمُعب تررم :ّرَحَّسو َرَخَأو رَمَع ريغصت يف لوقتف

 . رثدلل ةروس نم 58 ةيألا ()

 . «ق» يف صقن (؟)

 . «ر» يف صقن (5)

 . نأرع لآ ةروس نم ا/ ةيآلا ()

 . ةرصبتلا نم قيس ايف 266 ص : رظنأ « هيوبيس وهو (©)

 . ةرصبتلا نم قبس ايق 646 صرظنا (0)

615 



 1 / ه1

 الإ لمعتسي ال هنأ نم هريبكت يف انركذ امل ؛هدحو أريح ٌدْجَت الو ءنّوَنُتو

 .افرظ

 ةعبرأ ىلع وهو ءلاَعَف لاثم ىلإ لدُع ام :لودعملا نم سماخلا برغلاو

 :هجوأ

 .رذحا يأ ِراَذَح :وحن رمألل لدُع ام :يناثلاو

 ةغبانلا لاق 5 ةرجفلا ىنعب راَجَف :كلوق وحن ردصملل لِدَع ام :ثلاثلاو

 ('”'يناييذلا)
 َر دف 3 ف و 3 تلصت 3-5 5 8 هي انإ

 .ةّرجفلا تلقحا يأ

 اهأل ؛ةقلاحلا ىنعب قالخ :ةينمال كلوقك ةفصلا ىنعب لدُع ام :عبارلاو
 1م 7 5 هام ا؟ 8 -

 :ديز "نب يدع لاق هب بهذت يأ / ءىش لك قلحت

 )١( ةهص هناويد : رظناو . «ءق» يف صقن .

 مق ٠١ج يفاريسلا حرشو . 54ص لمملاو ء 36ص بلعث ىلاجي : رظناو ؛« "6ص ؟ج هيوبيس دهاوش نم تيبلاو ١

 صض١؟ 1شيعي نيأو ء ٠١ص ١ج يرجشلا نبا يلامأو ,اكق , اكص ؟”ج و اذا رص ؟ج صئاصخلاو ء 30ص ؛جاو

 ؟ذص ١ج عمهلاو : 1014ص 7١ج صصخلاو ؛ ::5هص ١ج يثيعلاو : "5ص 5ج ةئازخلاو ء 7ص ؛جاو ؟ةص اج «

 نع لودعمو ء روجفلل مسا وهو : راجق : هلوق يف دهاشلا : يرقنشلا لاق (رجف) و (ررب) ناسللا : ةص ١ج رردلاو

 مؤنث  «راجف» : لاق !5 رارب : لاقل اهلدع ولو ةرّيرَبلا يمس 5# ءروجفلا اه يمس نأ دعب ةرجفلا نع لدع هنأك

 يرجقلا نبا يلامأ يفو « ةقيرطلا : ةطخلاو : ٠ ءوس ةطخ يف اوعفو : لاقي « ةبعصلا لاحلا « .

 . دربملاو هيوبيس هيست 5 لهلهمل وهو ٠ هناويد يف تيبلا ىِل ()

 « اء ص فرصني الامو فرصني امو ء7**ص ”ج بضتقملا : رظتاو ١ ؟*ةص ؟"ج هيوبيس دهأوش نم وهو

 ”ج يرجشلا نبا يلامأو : هةص هج يناغألاو ؛ 2ص 7١ج صصخلاو (قلح ) ممملاو , 407ص ةهب يفاريسلا حرشو

  ؟6:ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو : (قلح ) ناللاو ء ١١؟ةص ”ج رردلاو ؛ هحص ؟ج عمطلاو ء4١1ض
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 قالح ىأكب اوُقَس ْمُهارَأ دق ىَمادت دعب شيعلاب يّجَرَأ ام

 .ةينملا سأكب يأ

 عاكل اي ("و) ثابخ اي :كلوقك «ثنؤملا نم ءادنلا يف لدع ام كلذكو

 . 5 5 2 5 . 5 ع . مه مج د( ا

 هده :نولوقيف «ةيوب رعيو «فرصني ال ام. ىرُجُم ةنورجي مع يب نإف

 .ماذحب تررمو (ماذح "!تيأرو) ٌماذح

5( 

 (' هنوبرعي الو) ةيمدتلا لبق هلاح ىلع هئنوكرتيف (”زاجحلا ّلْهَأ اًمأو

 : (”يفايبذلا) ةغبانلا لاق «ماذحب تررمو ءماذح تيأرو ماذح هذه :نولوقيف

 مالّسلاو ةيحتلاب اّنْمَو ماقطق الدكت ٌةَكراتأ

 .ةيزاجحلا (""ةغللا) ىلع «ماطق» برع ملف

 .«ر» يف صقن )١(

 . 7ص فرصني الامو فرصتي امو : 306ص ؟ج بضتقملاو ؛ «ص ؟ج هيوبيس باتك : رظنأ (؟)

 . «ب» يف صقن ()

 , 7ص فرصني الامو فرصني امو « 375377*ص ؟ج بضتقللاو ء “ص ؟ج هيوبيس باتك :ًأرظنا ()

 . «ق» و هرم يف ضقن (5)

 . 180ص هناويد ؛ رظناو «ق» يف ةدايز (9)

 . 28 ص ؛ج شيعي نباو ١١١ص ؟ج يرجشلا نبا يلامأ : رظناو ء ١ص ١مق ١ج يفاريسلا دهاوش نم وهو

 . قدا و ند و هعب» ق رصقت (؟)



 ولو "'لزنا لاَرَت ىنعم ّنأب ّجتحاو «همت ينب بهذم '"هيوبيس دنع سايقلاو
 «لزتا نع لودعم وهو لازنب اَنّيّمَس اذإف ءهفرصن ملو هانبرعأل ةأرما لزناب انيمس

 .بجوأ هيارعإف لعفلا نم ًأرمأ ٌفَخَأ وبف مسا لازنو

 ءانبلا يف ىوقأ لازنب ةيمستلا :لوقيو اذه يف هفلاخي دربملا "”سابعلا وبأو

 هباب نم هانلقن (”دقف) هب انيمس اذإف ءلعف «لزنا» نأل ءلزناب ةيمستلا نم

 فلأ انعطق لصولا فلأ هلوأ (") لعفب انيمس اذإ انأ 5 ريغي نأ بجوف

 عّطقَت ل لصولا فلأ هلوأ يف مسأب انيمم ولو «ءامسألا سايق ىلع يرجيل لصولا

 ةيمستلا يف رييغتلا نم همزلي لعفلا ناك اماف ءمسالا باب نع هلقنن مل اَنأل ءهّقلأ

 لبق هلصأ ىلع ةيمستلا دعب ةّبابو «لاّرَن» يرجي نأ - مسالا مزلي الام
 . (كلذل '"برعي الف) ةيمستلا

 ) ”راجفو) ماطقو ماذح يف ينعأ - زاجحلا لهأ ةغل ىلع رسكلا امأف

 يف يف «كارت»و «لازن» ىلع لومع هنأ 0 هيوبيس دلع (هيف) ةلعلاف تثابخو

 .فيرعتلاو ثينأتلاو ءانبلاو لدعلا

 :لاقف اهنع ربخأو أمما اهبلعج نيح ىرْجْلا اذه «لازن» ٌريهز ىرجأ دقو

 .؛:ص ؟ج باتكلا :رظنا )١(

 ,آاذص اج باتكلا :رظنا (؟

 كاك ء ؟”احص ؟ج بضتقملا :رظنا (5)

 . «ب» يف صقت (4)

 ٠ «ق» و «رم يف صقن (5)

 . «بهو لصألا يف صقن (5)

 - «قدو «ب» يف صقن (9)

 .ةءص ا ؟ج هيوبيس رظنا (4)

 5 اا



 "عدلا يف علو لازن ْتَيِعَ ْذِإ ةمانأ نم ٌمجفأ َتْنَألَو

 نوقفتي ًاعيمج ممم ينبو زاجحلا لهأ نإف ءار اهرخآ يف «لاعق» تناك نإف
 لاق ءءام مسإ نافقسو ءبكوك مسا راضح هذه :"”نولوقيف اهرسك ىلع

 !"!قدزرفلا

 ارّو كلا زيجَتسْلا يِمْرَي مهيد اهب ذجت ٍراَفَس ًاموي ذرت ىَنَ

 ءارلا اورسك اذإف ءةلامإلا مبتغل (”نم) ميت ينب نأ كلذ يف "ةلعلاو

 يذلا ريركتلل ؛ةلامإلا يف ةوق اهل ةروسكملا ءارلا ّنأل ؛ةلامإلا ْمِمَلع ْتَلْبَس

 .ىلاعت هللا ءاش ْنِإ ةلامإلا باب يف كلذ نّيبتسو ءابيف

 رظنا ءيبدلاو رمألا يف اهب لعفلا يمت ءامسأ باب يف هب دابشتسالا قبس, دقو ,رركم دهاشلا اذه انبه (0)

 .اهظفل اهب ًادوصقم «لازت» لعج ىلع دهاش انه وهو «ةرصبتلا نم قبس ايف ١5ص
 لاله 3١  ؛ةذص الج بضتقملاو ء435 - ةهص االج هيوبيس باتك :رظنا (؟)

 .؟همص ةتاويد :رظنا (5)

 ءافص الج صصخلاو ؛4؟ةص :ج قاريلا عرش :رظناو :ةءص ”ج بضتقلا يف دربملا دهاوش نم تيبلاو

 وع) و (رقس) ناسللاو ء!ص ؟ج نادلبلا مجعمو اخص يتغلا دهاوش حرشو ءةكص روذشلاو الص يغللو

 يذلا :روعللو ءاهنع هتددر هتجاح نع هتروع :لاقي ؛درلا :ريوعتلاو ؛ءامال بلاطلا :زيجتسم او .ءام مسا :راقم

 :قدزرفلا لوقي هيفو ءاثيبخ ًارعاش مهيدأ ناكو» :5ةص فلتخلاو فلتؤملا يف يدمألا لاق ءرعاش مسا :مهيدأو .ىقسي ال

 . «هتيبلا ....أموي درت ىم

 .3؟5ص ةذج قاريسلا حرشو الد ءهءص ؟ج بضتقللا :رظنا (8)

 . هقمو «ره ف ةدايزر هز
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 ةركذ الو «ةفرعم يف فرصني الام باب
 :ءايشأ ةسخ ةركن الو «ةفرعم يف فرصني الام نأ معا

 .كلذ / هبشأ امو «قرزأو ءرمحأ :وحن ةفص ناك اذإ َّلَعْفُأ :اهلوأ [ب /4:]

 «ىلبح :وحن ةدودممن وأ ةروصقم هيف ثينأتلا فلأ ناك ام :يناغلاو

 .ءاهقفو «ءارمحو «ءىركسو

 .ىضغو «نابضغ :وحت «ىلعف هثنؤم يذلا نالْعَف :ثلاثلاو

 دقو ؛ْتالُثَو ىَنْثَمَو ”رخأ :وحت هِرْكَدَي لاح يف لدت ام :عبارلاو

 .ءايشألا هذه "”للع انركذ

 "اةثالث وأ نافرخ فلألا دعبو «فلأ هقورح ثلاث يذلا عملا :سماخلاو

 اذه ىلع ناك ام ('”لك) و باَوَدَو :ليدانقو «براوض :وحت ءددشم فرح وأ

 .عوما نم نزولا

 دشأ دحاولاو ءدحاولا نم ريظن هل سيلو «عوجلا ةياه عما اذه نأ :هتلعو

 تماقف هيف رركت دق عملا "نأك راص دحاولا نم ريظن هل نكي م اًماف ءًانكت

 .نيتلع ماقم ةلعلا هذه

 .ثالثو «ىثمو هداحأ :وحن : «قدو نم ف ()
 . ةرصبتلا نم قبس ايف ه١٠ ص :رظنا (؟)

 .هلع ينفي ليثعلا نأل هركذي لو ءنكاس ابطسوأ يأ (0)

 , «ق» و هرم يف صقن (4)
 .هيف رركت دق عم هنأك راص :لصألا يف (ه)

 - ةا6



 نأ لتحي مل عوملا ةياهن ناك اّمَل "عملا اذه نأ :وهو ءرخآ هجو هيفو
 هيف نأكف ؛عمجي ال لعفلا ّنأل ؛لعفلا هّبْشأف ةليلقلا عومجلا عمجت اك عمجي

 .فرصلا َمِنُم كلذلف «لعفلا هبشو ءعجلا :نيتلع

 ةفرعملا "يف فرصني ملو «ةركنلا يف فرصنا ءاهلا عملا اذه ىلع تدز نإف

 ."ةلقاَيَصَو «"!ةَحِجاَحَجَو ءةبلابم :وحن

 :وحن دحاولا هيلع نوكي لاثم ىلإ جرخ هنأل ؛ءابلا ةدايزب فرصنا افإو

 .فرصلا نم عملا هعنمي مل دحاولا

 فرصنا هتْرَكن نإو «فيرعتلاو ؛ثينأتلل فرصني مل هنم ءيشب .تيمس نإ

 نأل ؛ (”فرصنا) دجْيَُم :تلقف هترغص مث دجاسب الجر َتْيمَت نإف 0 )
 .ةعئام ةلع هيف سيل ”ارغصملا

 ف نولي هنإف ةرسك اهلبقو ءاي هرخآ يف عوج لا هذه نم ناك امو :لصفق

 .عونلا اذه : «ب» يف )

 ةكص ؟ج لوصألاو ةالص فرصني الامو فرصني امو ؛االص ؟ج بضتقللاو ءادص ؟ج هيوبيس رظنا (9

 .؟همص فج يقاريسلا حرشو

 .ميركلا ديلا وهو حاَجْحَج عمج :ةحجاحجلا (؟)

 .ةلقايص عجلاو ءاهوالجو فويلا ذاحش :لقيصلا (؛)

 5 . ٠ (قبع) نأللا :رظتا « هءيش نع مجحي ال يذلا براخلا صللا» ًاضيأ وهو (4)

 . «ق»او رد و هب» يف صقت (0)

 .لصألا يف صقن (0)

 .ريغصتلا نأل : بم يف (ه)

8515 



 راوجب تررمو «شاوغو نراوج ءالؤه :كلوقك هؤاي َفَدْحُتو ءرجلاو عفرلا
 :كلوقك «نوني الو حتفيف حيحصلا سايق ىلع بصنلا "يفر يرجي و ؛شاوغو

 بهذم اذه «براوضو ءدجاسم ('”'تْيَأر) :لوقت 6 َيِئاَوَغَو يراوج (”تيأر)

 .ليلخلاو هيوبيس

 .ءايلا نم ضوع '!هيوبيس دنع وبف نيونتلا اًمأَ

 نأ لصألا نأل ؛ءايلا ةكرح باهذ نم ضوع هنإ :لوقي '!سابعلا وُبَأو

 ةكرحلا اهيلع لقثتست ءايلا هذه نأ الإ هلتاَوَق :لوقت اك يِراَوَج هذه :لوقت
 .ةكرحلا باهذ نم نيونتلا ٌّضْوَعيَف رخآلا نكاس يراوج ىقبيف فذحتف
 ناكو «كلذك ءايلا فذحتف ”(نكاس) نيونتلاو ةنكاسلا ءايلا ؛نانكاس يقتليف

 .ضوع نيونتلا أل ؛ىلوأ ءايلا فذح

 .«ق» و هر» يف صقت )١(

 , «ق» يف صقن (؟)

 ديري» :هيوبيس يأر ارسقم جاجزلا لاق دقو :558 - ؟؟ص ؟ج لوصألاو :ه/ص ؛ج هيوبيس باتك :رظنا (5)

 ؟ج هبارعإو نآرقلا يناعم يف اضيأ جاجزلا لاقو ١5؟ص فرصنيال امو فرصنيام :رظنا .«بسحأ ايف ءايلا ةكرح

 لصألاو «فرصنيال شاوغ نأل ءءايلا نم ضوع انبط نونلا نأ اعيمج ليلخلاو هيوبيس عز «شاوغ» :هلوقو هلة ص

 هيوبيس ناكو ؛هيوبيس باحصأ رسف كلذك ءاهنم اضوع نيونتلا تلخدأ ةمضلا تبهذ اذإف .ءايلا ناكسإب يشاوغ اهيف

 فصنلا :اضيأ رظناو ؛«نيونتلا نوكسو ءاهوكل تطقس ءايلاو «ءايلا ةكرح باهذ نم ضوع نيونتلا نأ ىلإ بهذي

 ١ج ةيفاكلا ىلع يضرلا :رظناو «قاحمإ يبأ يأ, فعضو ءليلخلاو هيوبيس يأر ينج نيا راتخا ثيح 74 - !١ص ؟ج

 .ةريرص

 ١ج لصفلا حرش يف شيعي نبا جاجزلا ىلإ يأرلا اذه بت دقو اذه 148 14ص دج بضتقلا ةرظنا ()

 ,قلخح ص اةج يفاريسلا حرش ف هصني تدوجوف دريملا ابهذم نع يريصلا مالكو كغ 15ص

 .4قدو هيد ِق ةدايز )0



 تفذح امل "'(هنأ) كلذو ؛”فرصلل نيونتلا نأ ىلإ بهذي مهضعبو

 نم فرصنيام نزو ىلع راصو «ءفرصنيال يذلا ءانبلا صقن ءايلا نم ةكرحلا

 .فرصني نأ بجوف «ناَمّثو ءْعاَيَر وحن دحاولا

 نأل ؛ءايلا تكرحت تبصن اذإف رجلاو عفرلا يف شاَوَغو ٍراَوَج :"لوقتو
 "وحن (فرصني الام "”لاثم) ىلع ""(راص) هنأل ؛فرصلا عنتماو ءفيفخ حتفلا

 اهنيونت رجي م فلألا ةينبألا هذه يف ءايلا ناكم َتْلَعَج نإف هلِتاَوَقِو براَوَص

 هيلع لخدي 'ال) و ءءايلا نم لدب فلألا نأل ؛ىَلاَبَحو :ىراحَص :وحن
 ةلزنمب هنإف الدب ناك اذإ فلألا /نإف اضيأو ءلدب نم الدب ريصيف نيونتلا

 ءايلاو) ةكرحتملا ”واولا نم لدب ''اهيف فلألاو ءعابو :لاق :كلوقك «كرحتم
 تمّمأو :ءءايلا تكرح دقف ىَراَدَمو ءىَراَحَص :تلق اذإ كنأكف .(' ”ةكرحتملا

 فئاحص :وحن هلاثم ىلع وه امم نيونتلا هلخديال يذلا حيحصلاك راصف ءانبلا

 .رئانمو

 ؛عمج فلأ تسيل ةفلألا هذه نأل ؛َنْفَرْصُيَف ماهّتو ناَمّيو «ناَمّث اَمأو

 ًأيناَمَي "”تيأر :لوقت «يمهتو) َّيِنَمُت :كلوق يف ةبسنلا ءاي نم لدب يه افإو

 .تللص اج ةيفاكلا ىلع يضرلاو ءلا'ص ؟ج فصنلاو ١١؟ص فرصتيال امو فرصتيام ؛رظنا جاجزلا وهو )١(

 «ب» يف صقت (1)

 ناوج هدنع فرصني نأ بجوف هبه يقو ءشاوغو راوج لثم هدنع فرصتي نأ بجوف :«قداو بند يف (5

 .شاوغو

 .«ب» يف صقن (4)

 .لئاوقو براوض وحن لعاوف ىلع هنأل :«ب» يف (ه)

 .لصألا يف صقت (5)

 ءاهيف :«قد و هرم يف (9)

 ....كنأكف ةكرحتملا ءايلا نم لدب :هر» يف (ه)

 © ند 3
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 اهلا لاق 5 (ًايمابتو ًابناّثو

 يو قيمنا َةَرْيَع ناَمَتو 3 هينا ترق دنقل

 | 1 ولالا لوف اأو

 ٍجاتزإلا ةفُيَزِب َنْئَمَه ىتخ اًبحاقلب ًأعَلوُم َّيِناَمُث وُدْحَي
 ءانق نإ هفرعاف يركز فيللا نعمل" اي اي" "اننرم قلو هنا
 .ىلاعت هللا

 :رظناو 05ص اج برقا يف روفصع نبا دهاوش نم وهو .؟6ص هناويد تاقحلم :رظنا ,ىثعألا وه )١(

 يف سيل تيبلا نأ هيحاص ركذ دقو 55ص ةييرعلا دهاوش مجعمو (نث) ناللاو حاحصلاو :ه8هص ؛ج يتومثألا
 .ىثعألا ناويد

 فرصني امو :560ص ةج يقاريسلا حرش :رظناو 30ص ؟ج هيوبيس دهاوش نم ُتْيبلاو .ةدايم نباوه ()
 مجعمو :(نق) ناللاو ,,ه5ص ؛ج ينيعلاو اللص اج ةتارخلاو :.185ص اج ةعانصلا رسو ء47ص فرصنيال امو

 اعلوم ءاهقوسي يأ نتأ ينامث ودحي يثحو رامي اهتعرس يف هققان هبش 00ص ؟ج ينومشألاو :/؟ص ةيبرعلا دهاوش

 :جاترإلاو ءاهماحرأ هيلع ْتِجَتَْأم ابطاقسإ ينعي «ةليملا :ةغيزلاو ؛هنم برهتف هنكقال يهو ءلمحت ىتح اهحاقلب

 .ةنجألا طاقسإب نمه ىتح افينع اقوس ابقام :لوقي «قالغالا

 نيونتلا كرت هنإف :«بذ يف (0)
 :ةنارخلا يف يدادغبلا لاقو ««ىنعمال اظفل يراوجب ابيبشل ينام فرصي ملو :هديس نبا لاق» (نق) ناللا يف ()

 عمج هنال فرصلا عتمو :عمجب سيلو ددع مسا هنأل «فرصلا :ناتغل يناث يف :ديسلا نبا لاق ءايناق لوقي نأ سايقلا ناك»

 يمس عل راج رادو .عمج ريغ هنأل مآشو ناي فالخب عمجلل عقي ددع هنأل ؛هانعم ةبج نم

 يناث ءارعشلا ضعب لعج دقو :هيوبيس لاق ساحنلل باتكلا دهاوش حرش يفو ءةغل هنأ دحأ لقي لو هفرصي ملف عجا

 اذه نإ :لوقي نملا ابأ تعمسو «نونم ريغ تيبلا اذه نودشتي برعلا ميس هنأ باطخلا وبأ يتدح :يراذح ةلزنع

 ةيناث ةعبلا ريص يذلا ءزجلا هنأ موت يأ ىهتتا .نّثلا نم هنأ موتو دحاولا ىلع عمج يناق نأ موتو طلغ ينارعألا

 .«اهنُم وبف
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 ةبكرملا ءاّمْسألا ماكحأ ُباَت
 «نيضّرألاو ءرَوُسلاو .ءايحألاو لئابقلا ءامْشسأو

 باَقلألاو

 فرصنيو «ةفرعملا يف '"فرصنيال ادحاو امما العُج َنْيَذَّللا نيمسالا نأ معا

 .حففلا ىلع لوألا "ىَنْبْيَو ءاهنم ٌريخألا مسالا بارعإلا قحليو :ةركنلا يف

 «تومرضح "هذه :لوقت ءبركي دعم 00 .تْؤمرْطَح :وحن كلذو

 فيرعتلل فرصني الف «كبلعبو تومّرْضحب تررمو «(بركي '”ادعمو) كبلعبو

 :('"ارْجَح نب) '"سيقلا ؤرما لاق ؟ ””بيكرتلاو

 اَرْكْنأ ص يح ىرُق فجْيَرَج ّّت نس و ابله كبلتي يبتركنأ دق

 اناا َتْوَمَرَصَح ىَلغأب ًاسيقو ناك نئنيئألاو برك اب

 ةركنلا يف ناقرصنيو.«ةفرعملا يف نافرصنيال :«ر» يف )١(

 ....لوألا ىقبيو :«ق» و «ب» يف (5)

 .تومرضح اذه :لوقت :«ق» و هر» يف ()

 ,«ىق» يف ةدايز (ك)

 نيكدتلاو فيرعتلل :لصألا يف (ه)
 يقاريلا حرش :رظناو ,؟5 "ص اج (لوألا رطشلأ) بضتقلا يف دربلا دهاوش نم وهو .ةهص هناويد ءرظنا (3)

 .كبلعب كلذكو ءماشلاب ةئيدم صحو :150:ص اج مجعتساام مجعمو :؟١5؟ ص ١مقاج

 وهو :ةيرعلا دهاوش مجعم بحاص هركذي ملو :ةلوادتلا وحنلا بتك يف تيبلا اذهب دهشتسا نم ىلإ دتعأ ل
 :اهلوأ يتلا ثوغي دبع ةديصق نض ٠ص ؟ج يللاقلا يلامأ ف

 5 تدر



 ءاه لبقامو «ثينأتلا ءاه هبش يناثلا نأل ؛ستفلا ىلع اهنم لوألا يتب افإو

 .("'كلذ هبشأامو) ةماقو «(''ةدعاقو) ('!ةحْلَطو) ةَرْمَح :وحن حوتفم ثينأتلا

 ةسخ اذه :لوقتف ءهفرصت مل "'(الجر) رشع ةسمخب تيمس نإ كلذكو
 ا؟ حتفلا ىلع لوألا يتبتو هريخألا !'(مسالا) برعتف ,رشع ةسمخي تررمو ٌيْشع

 اذه ىلع لوألاف ءاعيمج اهيرعيف يناثلا ىلإ لوألا مسالا فيضي 'نم مهنمو

 امن نآك نإو «ءفرُص فرصني امم ناك نإ ءربتعي يناثلاو «بارعإلا هوجوب يرجي

 َتْوَمَرْصَح تيأرو :تْوَمُوْصَح هده :لوقت «تْوَمَّرْصَح فرصتي ايم

 .تومرصحي تررمو

 :يمجعأ هنأل ؛يناثلا فرصت الف َرْمْرُه ٌمارو سجْرَْراَم فرصنيال اًممو
: 0 
 : ريرج لاق

 ايل الو ريخ موللا فال اف ايام موشلا افك يناموذتال الأ

 هركذو :ةديصقلا نض 4ص ااج يناغألا يف كلذك وهو ءاضيأ ةديصقلا نمض ؟ص اج ديرفلا دقعلا يف وهو

 نب رشب وه برك ويأو 15ص اج ةنازخلا يف اضرع يدادغبلا هركذو :؟ةهص ؟ج نييبتلاو نايبلا يف ظحاجلا

 اوناك ءالؤه» :يدادغبلا لاق ضيبألا نب حيسملا دبع وهو بقاعلاو ةمقلع نب دوسألا امه ناهيألاو «ثراحلا نب ةمقلع

 .«مهيلإ نَحَو هتوم دنع مٌسركذدف هامادن

 .«ق» و هرم يف ةدايز )١(

 .«ق» و هره يف صقن (5)

 فقم وا كما و ءاب» يف صقن (9)

 .«ق» يف صقت ()

 .*؛ص ؟ج لوصألاو ؛١٠؟ص فرصنيال امو فرصنيامو 5٠:  ؛ةص ؟ج هيوبيس :رظنا (ه)

 ؟ج هيوبيس يف دجوي نكلو ؛ةلوادتملا وحنلا بتك نم يأ يف هيلع رثعأ مو .37/ص هنأويد ؛:رظنا (5)

 - :وهو المك بضتتلا يف دربملا هركذو «ىرخأ ةديصق نم تيب نم ةعطق 50  ؛هص

 ل 69/5



 الاتق ديرثال َنِجْرَتَراماي انتايار ىأَت ْذِإ لِطْيَحَألا لاَق

 ملع مسا هنأل ؛مضلا ىلع ريخألا مسالا ينبل اهريغ اندرأ ولو «ةفاضإلا ىلع اذه

 .فاضم ريغ

 اهريغ حتفي !؟ حتفت الو ءنوكسلا ىلع ىنبت هءاي نإف «ءبركي دعم اًمأف
 ٌصقنَأ بارعإلا لاح يف ءايلا هذه نأل كلذو ؛ادحاو امسأ نيلوعجملا نيعمالا نم

 [ب / هه] «حتفلا الإ تاكرحلا نم اهلخديال / هنأل ,(نيمسالا ''يف) فورحلا رئاس نم ةبتر
 1 ًءايلا َلَعْجت نأ بجو ريغال حتفلا ىلع ىنبي نيمسالا يف فورحلا رئاس ناك اماف

 .كلذل نكسأَف نوكسلا الإ "ةدحاو ةكرح دعب نكي ملو اهنم ةبتر ّصَقْنأ
 هيف دقتعي هنأل «يدعم» هيلإ فيضأ اذإ «برك» فرصيال نم برعلا نمو

 اركذم ناك نإ ؛هربتعت هيلإ فيضأ اذإ نيمسالا نم يناثلا مسالا كلذكو

 .هفرصت ايمجعأ أ اثتؤم ناك نإو ,هتفرص

 أ ةثالث ""بركي دعم يفق

 اذه :لوقتف فرصني الف ادحاو اما الَمْجَيو ٌنخألا مالا برعي نأ :اهدحأ

 .بركي دْعب تررمو «بركي دّْعَم تيأرو «بركي دْعَم

 الالقال سجربراابم ملقف سيق ليخ ةريزهجلابدي ميقل

 74ص ريرجل ةديصق نم برعلا راعشأ ةربمجج يف اندهاشو «(ىجوس) ناسللاو 58ص اج شيعي نبا يف اضيأ هرظناو

 مسأ هتإ :ناللا يف روظنم نبا لاقو :برعلا نع مهل ايفن بلغت ىلع ريرج هقلطأ يطبن ممأ :سجريرام .799

 .ةيضع خيشلا هأطخو :عضوم

 ,«ب» يف ةدايز )١(
 .نوكيبلإ الإ ةجرد حتفلا ةكرح دعب نكي لو :لصألا يف ()
 38 - ١ص اج لوصألاو نس كي فرصتيال اهو فرصتي امو 5١ ص ؟ج ةيوبيس باتك ءرظنا (ةنآ
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 تيأرو «بركي دْعَم اذه :لوقتف ,"”(برك) فرصيو فاضي نأ :يناثلاو

 .بركي دُعمب تررمو «بركي دْعَم

 .انمدق ا اثنؤم لعجي هنأل ؛ةبرك» فرصُي الو فاضي نأ :ثلاثلاو

 ""(مألاو) بألا ىلإ ًافاضم اهنم ناك اف ءايحألاو لئابقلا ءامسأ امو : :لصف

 مل نإو .هفرصت 1 فرصلا نم عنميام هيف .ناك نإف ؛هيلإ فاضملا مسالا َتربتعا

 الف « مت ونيو بلغت ونب ءالؤه :كلوق وحن هتفرص فرصلا نم عنمام هيف نكي

 نم هيف عنامال هنأل ؛«أايمت» ىفرصتو «لعفلا تروو في رعتلل :«بلغت» فرصت

 .فرصلا

 هجوأ ”'ةثالث هيفف هْيلإ فاضملاب تنجو «فاضلا َتْقْدَح اذإو

 هذه :كلوقك انركذام ىلع هكح نوكيف ةفاضإلا ةين ىلع لمعتتُي ثنأ :اهدحأ

 هاه فرصتق «بلغت ءالّؤهو ُكَسَأ ءالؤهو م
 ءالؤه :ريدقتلا نأل ؛أدسأنو

8 هَماَقُم هيلإ فاضللا َتْمَقَأو «فاضلا تفذح مث دسأ ونتو ؛ «ممت وُنَب
 زع هللا لاق 

 ملْعَأ هللاو ةيرقلا لهأ ديري «اَبيف اّنُك يتلا "ةَيِقْلا لأشاو) :لجو

 .انركذ 8 ؛«ُبلْغَت» ُفَرَصُي الو

 كنأل ؛فرْصَت الف :ةليبقلل امسا ءامسألا هذه نم هببشأامو ايت لعجت نأ :يناثلاو

 نيعسأ اهتلعج تثَنَأ هدهو «ميمَت هذه :لوقتف اَننّوُم هب كتيمتب أثنؤم هتَلعَح

 قد ِق صقن )١(

 ايصال 2 صقق (5)

 .58 - لص فرصتيال امو فرصتي امو ؛؟ةص ”؟ج هيوبيس باتك :رظنا (؟)

 .فسوي ةروس نم م5 ةيآلا (1)
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 فرصلا نم هيف عنام الام فرصتف يحلل امثا ءاممألا هذه لعجت نأ :ثلاثلاو

 «ناركذم اهي يمد ناركذم نامسأ اهيل ؛فرصتف ّدسأ اذهو يت هذه :كلوقك

 نيمسا اهتلعج نإو اهببشأ اسمو «ةلهاب» و :««بلغت» اذه ىلع فرصي الو

 رئاس كلذكو :فيرعتلاو ثينأتللف ُةَلهاَب اّمأو ءانركذ اَملف «بلغَت» امأ ؛نييحلل
 ”تنب لوق "هيوبيس دشنأو ءىَرْجَمْلا اذه ىلع يرجت لئابقلا "(هذه) '!(ءامسأ)

 :ريشب نب ناعنلا

 ُفراَطلا َماذُج نم ًاجيجَع َْتّجَعَو هدلج َرَكنَأَو حور نِم رخل ىَكَب
 :"(لطخألل) اضيأ '"دشنأو ةليبقلل امثأ هتلعج اهنأل ؛””ماذَج» فرضت ملف

 "لوب ةَبْيَط حيزرلا نإف اهيَتقْرِدب َسوُنَس لَخْبَت نإف

 «ق» يف صقن )١(

 .لصألا ف صقن ()

 .50ص اج هيوبيس باتك :رظنا (9)

 ؟ج بضنقملا :رظناو .هتكرت مث عابنز نب حور تجوزت دق تناكو .دنه ابتخأل تيا :ليقو «ةديمح يه ()

 صصخللاو ءالثاص ةجو غ650ص امقاج يقاريسلا حرشو 5١٠١ ص لماو :ه8#ص فرصنيال امو فرصتي امو 74ص

 اج نييبتلاو نايبلاو :514ص برعلا راعشأ ةربمججو 380 اله ص يلأللا طمسو /ص محلا ةمدقمو :4 0ص الج

 تجع 2ص اج طيخغأ رحيلاو .5* ص اااج ءايدألا مجعمو 572١ص قوزرملل مامت يبأ ةساح مرشو ده تكا ص

 .ناماع هيفرط يف لعجام بايثلا نم وهو .فّرطم ممح :فراطماو أجيجخ تجض :ًاعيجع

 .«اماذج»م فرصت ملف :«هر» يف (5)

 ,"؟8ص ؟ج هيوييس باتك رظنا (1)

 د يف ةدايز (9

 ؟ج صئاصخلاو 40ص ؛ج يفاريسلا جرشو ؟؟4ص للا :اضيأ رظناو 25ص لطخألا ناويد :رظنا (4)

 نأ تيبلا ىنعمو» :يرئنشلا لاق ؛45ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو ء٠40ص ١الج صصخقلاو 6ص هج يناغألاو ,76١ص

 ءايحألا هيلإ تدأف «نيمهرد مبنع لجر لك ىلع نابيش ءايحأ ىلع هل ضرفف نابيش ينب تاداس نم اديس جدم لطخألا
 نع فارصتالاو رحبلا بوكر ين باط دق يأ لوبق ةبيط حيرلا نإف ىنعمو ءمبل ابتاعم اذه مبل لاقق سودس ينب الإ

 .«خيلع ابتاع ميمجرد نع اينئتم

 ل 6ا/ل







 ليبابك ةيمجعألا ءامسألا ىرجم يرجت ةفرعم اهنأل ؛فرصنت الف عماح اّمأو

 :"”تيكلا لاق :ليباقو

 بِرْعَمو يِفَتاَنِماَبلوأَن ةيآ جماح لآ يف مل انذَجو
 :"ارخآ لاقو

 متقتلا لبق يما الت الَبق  ٌرِجاَش ْجْنّيرلاو َمِماَح نكد
 .مِماَح ىرْجَم اَيَرَج ةروسلل امسا اًهَتلعج اذإ اههبشأامو ءسطو سي كلذكو

 .ىحَت نأ اهليبس ةعطقم ٌفورح اهنأل ؛ًافُقَو ابتكرت ةياكحلا تدرأ نإو

 ادحاو امسأ اهلعجف ”نيسايو '”داصو ""فاق :أرق هنأ مهضعب نع يكحو

 .داصو «فاَقو «نيساَي ركذا :ريدعتب اهبصنو ةفورصم ريغ

 ,7ها1ص جو 8ص ١ج بضتقملا رظناو ١7ص ؟ج هيوبيس دهاوش نم وهو 1١. 8ص تايمشابلا :رظنأ )١(

 اج طيحلا رحيلاو «(برع) ناسللاو ءآ/ص ؟ةج يربطلا ريسفتو .3/ص 1١ج صصخلاو ,؟55ص ةج يفاريسلا حرشو

 لقا :ىلاعت هلوق يه تيكلا اهانع يتلا ةبآلاو ء(مح) اهلوأ يف يتلا روسلا :يماح لآ (ممح) سورعلا جاتو :441ص

 ٍقذلا :برعلإو ءهوركم هلاني نأ راذح هدنعام رابظإ قوتي نم :انه ىقتلاو «ىرقلا يف ةدولا الإ ًارجأ هيلع ملأال
 . أدحأ قوتي الو قحلاب حصفي

 ؟جو ,؟هص ا١ج بضتقللا يف دربلا دهاوش نم تيبلاو .يعخنلا رتشألا وأ ءيبعلا قوأ نب حيرش وه (؟)

 ؟غج يريطلا ريسفتو 57ص الج صصقلاو ,5888ص ؟ج صئامخلاو 55ص هج يقاريسلا حرش :ةرظناو :5055ص

 «ينركذي» يف ريضلاو :55ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو (ممح) ىبورعلا جاتو ناسللاو :66ص الج طيحنأ رحبلاو 55ص

 .نعاط :رجاشو ؛لجلا موي رتشألا وأ حيرش هلتق دق ناكو ءةحلط نب دمحم

 ةجو ؟85ص الج طيغلا رحبلاو 1645 ء356ص هيولاخ نيأ ذاوش :رظنا ءرمس نب ىسيع وهو ءحتفلاب (؟)

 17ص

 ءالةرص هيولاخ نيا ذاوش :رظنا .ورمع يلأ نع بوبحم اذكو .حتفلاب هداص» ًاضيأ رمع نب ىيع أرقو (5)

 .587ص الج طيغا رحلاو

 طيحما رحبلاو ,؟6ص هيولاخ نبا ذاوش :رظنا .قاحسإ ينأ نباو ءرمع نب ىسيع نونلا حتفب «نيساي» أرقو (©)
 .5لا ص ؟ج ءارفلل نآرقلا يناعم :اضيأ رظنأو :7*ص الج

 مع



 ءاقتلال ؛اهّرْخاوأ تكرُحو 0 ةنكتم ريغ 0 نوكت نأ ومو

 نات« وفاق عصا كلآللا اعانإ فلا فاقو "انامل نيكو: قيتكانلا

 نيا ليف 5 ءابلا بعت ىكاسلا:عوقول تشنلا ""نينايل نيتحلو هقلذ:ةيغأ انو

 .اهلبقام روسكملا ءايلا دعب ةرسكلا لقثو ةحتفلا ةفخل ؛حتفلاب َفْيَكو

 ثيوح هنأ هيف دقتعا اف هناسألا نم اهريغ 7ةلرتيف تاطرألا ءادكأ اأو ةلصف

 هعانتماو «فرصلا يف ءاسنلا ءامثأ كحك هكحف مماب يعسو ةدلبو ءةعقبك

 يف) لاجرلا هايم ىرجم ىرج دلبو ءعضومو ءناكك ركذم هنأ هيف دقتعا امو

 لك يف نازوجي ناليوأتلا نانبف ءكلذ نم هقحتسي اب هيلع حو (""فرصلا
 صوم

 يفو ءثنّويال ىتح ريكذتلا ىلع كلذ ضعب يف برعلا مالك بلغي دقو

 .ريكذتلاو '؟ثينأتلا اهضعب '(يف) و ِنْكَدُيال ىتح ثينأتلا ىلع اهضعب

 ؛ةفورصم ريغ يهو. ءروُجو ءصمحو «ءناَمْع ثينأتلا !"(هيلع) بلغ ايف

 «نافرصنيال ّقشمدو ؛سراف :كلذكو ؛ةمجعلا "و ثينأتلاو فيرعتلا اهيف نأل
 .نايمجعأ تاكوم ناتفزمم' ايآل

 .داصو فاق يف ريتخاو :«ق» و نس يف )١(

 .نيساي يف ريتخاو :«ق» و هرد يف (9)

 .«ق» يف صقت ()

 .«ىد و ؟ر» يف صقن (؟)

 .ثينأتلا هيف لمعتسي ابضعبو :«ق» يف (5)

 .لصألا يف صقت (5)

 .ةمّجُملا وأ :هبد يف ()

 همك

 [ب / هح]



 :"”لطخألا لاق """ى) ّقبادو ءطساو :فرصلاو ريكذتلا هيلع بلغ '"اممو

 لَمْجَأ ٌريصلاف نيرُلا َعَمَتْجَمَ لتبَنَف ىَوْصَر لآ نم طِساو افع

 :"”قدزرفلا لاق ُنَجَه :ركذيو ثنؤي امبو

 ارجه نم ٌمايألاو سسراف ٌماَيأ 2 اهب تفرع دق مقذص ٌماَيَأ ينم
 ٍرجه ىلإ رققلا بلاجك :لوقي نم انعمسو :"هيوبيس لاق ؛ةفرصي ملو َتْنَأَف
 .فرصو ركذ اذبف ءىَتلا

 هدشنأ (ثينأتلا "يف) رعاشلا لاق «ناثنوُيو نارَّكَدُي ًءاّرحو ُءابُق كلذكو

 .بلغ امو :لصألا يف )١(

 .«قد» وا هر» و «ب» يف صقن (؟)

 نأسللاو ؟9”ص هج يناغألا :رظناو «4:ص ١؟ج صصملا يف ةديس نيا هركذو .!ةص اج هناويد ؛يظنا

 هركذي و «(1؟1؟ص طسأو) و (1؟؟1ص لسبن) مجعتسام مجعمو «(طسو) نادلبلا مجعمو (ىقر) سورعلا جاتو

 ءدجتو ةريزجلا نيب عضوم :طساو .ةلوادتملا وحنلا بنك يف هب دهشتسا نم ىلإ دتهأ ل 5 ةيبرعلا دهاوش مجعم بحاص.

 لاقر ةءييط رايد يف لبج اضيأو ماشلاب عضوم :لتبنو ؛ةأرما مسا :ىوضرو :ةفوكلاو ةرصيلا نيب عضوم اضيأ وهو

 .«كانه نايداو :نارحلا» :اضيأ لاقو هدجتب عضوم :لتبن» :يركبلا

 يهو ءطساو مايأ هرم و «به يف .هناويد يف ثيبلا سيلو هريرج لاق :«ق# فو ,”١5ص هتاويد :رظنا (4)

 ١ج هيوبيس دهاوش نم تيبلاو «هتاويد يف اضيأ هيلع رثعأ مو اذه ءلطخألل ىوريو :يرمتشلا لاقو .تييلا يف ةياور

 «(طسو) نادلبلا مجعمو 5ص فرصتيال امو فرصني امو 80ص ةج يقاريسلا حرشو ١5ص لّمجلا :رظنأو .؟ص

 نادلبلا مجعم يف :رجهو (طيو) سورعلا جاتو ناللإو حاحصلاو 22ص ١١ج صصقنأو ١؟4>ص مجعتساام مجعمو

 .«باوصلا وهو ءرجه اهلك نيرحبلا ةيحان :ليقو ...نارجن رجهو :نيرحبلا رجه :اهتف :ةيرقلا رجبلا نجه)

 .؟3؟"ص ؟ج باتكلا :رظنا (ه)

 اق يقف صقن (5)
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0 
 هي وبيس

 ران َءاَرَح نْطَبِب اَنْمَظْعَأو اسهدق ٌرْيَخ اَنُيَأ معتس

 ش .فرشي لو ثنأف

 | :""ةيؤر لاقو
 يِنَحْنُم ءارح نم هْجَو بر

 .فرصو ركذف

 فرعاف ءامهانركذ نّيذللا نيليوأتلا ىلع ْتنْوُتو ركذُت عضاوملا ءامسأ عيمجو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ

 ىرْجُم هتيرجأو ءهيلإ هتفضأ درفمب ادرفم تبقل اذإف باقلألا امأو :لصف

 :مهلوقك هفرصت مل فرصنيال امم ناك نإو «هتفرص فرصني امم ناك نإ «ءامسألا

 هنأل ءأزرك» فرصتف ءَةْطَب دير اذهو َةفُق ْسْيَف ''اذه) و ءزْرَك ٌدْعَس اذه

 .فيرعتلاو ثيناتلل «ةطب» و «ةفقد فرصت الو هل عتامال

 نأ اهلطأو «مّيئاسْمَأ جابنم ىلع يرجيل بقللا ىلإ "(ممالا) ةفيضأ افإو

 هج بضنقملا :رظناو .عويطملا هناويد يف هيلع رثعأ مو ءريرج ىلإ هّبْنو :؟:ص ١ج باتكلا :رظنا (0)

 :اذكه (ىرح) حاحصلا يف يرهوجلا هدشنأو «ىرح) ناسللاو ,524سص

 اراب بدت ءارح نطبب مهمظعأو' أرط نيلقثلا مركأ اسس ستسستتملا

 جاحلا رييام اريثكو .ةكم نم برقلاب لبج :ءارح .يرهوجلا ةياورب (:55ص ىرح) مجعتساام مجعم يف يركبلا هركذو

 .١؟؟ص ةيبرعلا دهاوش مجعم :رظناو :نيكالا ماعطإل نارينلا دب دقويو ءادبعتم هيلإ

 هيوبيس دهأوُش نم وهو .حيحصلا وهو ءءارلا حتفب هجو برو :اذكه هيف طبضو :17؟ص هناويد :رظنا (؟)

 مجحتساام مجحمو :571ص ةج يقاريسلا مرشو 26ص فرصنيال امو فرصنيام :رظناو .جاجعلا ىلإ هبنو 1ص ؟ج

 .505ص ةيبرعلا دهاوش مجععو :230“ص ١الج صصخلاو :(ىرح) ناللاو ؟؟؟ىح (عءارح)

 .«ق» يف صقن (5)

 ءارظ 3 صقن (غ)
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 دنع سايقلاف هيلإ تُبَسن سن اذإ لْيَعُف وأ ليعف ىلع مسأ لك :كلذ نف

 سايقلا «لُيَذُهَو «شْيَرَفَو «فيقُت وحن كلذو فلم ءايلأ َفّدخُت لأ ا"ثةيوبيس

 .يلْيدُهو «يتْيَرَقو «يفيقث هدنع

 دقو «يشَرقو َيلَدُهو «يفقُت :نولوقيف ءايلا فذحن ”برعلا "هالك ٌرثكأو

 :رعاشلا لاق .لصللا ىلع ًءاج

 مركَتلاو 'ىدنلا يعادىلإعيرت ةبابم هيلع ُيِثْيَرُق لكب

 سايقلاو ؛ءابلا رسكب يرشب :ةرمبلا ىلإ ”بسنلا يف مّبلوق كلذ نمو

 يفو ءنيسلا حتفب َيِلْبَس :سايقلاو «يِلْبس :لُجّسلا ىلإ بسنلا "(يف) و ,حتفلا

 .يرْهُذ :رهدلا ىلإ بسنلا

 :اولاق 5 يوق زجاج ىو ءنكاس اهنيب يذلا ف :فرحلا 59 الا ةرسكل 8

 باي نم رثكأ وه ام امأو» :!؟!ص اج صئاصخلا يف ىتج نبا لاقو 24ص ؟ج هيوبيس باتك :رظنا ()

 :ملس فو يشرق :شيرق يفو «يفقث :فيقث يف مبلوقف - سايق ىلع وه نكي مل هنأل هيلع سايقلا زوجي الو يش

 .«سايفلا يف فيعض هيوبيس دنع هنإف يقنش نم رثكأ ناك نإو اذبف :يماس

 ,رغلا هب مكتت أه رثكأو :«قد» و «رهاو هنب» ق قل

 154 - 7١ص اج بضتقملا :رظنا !9)

 ءارص ةدج يفاريسلا جرشو ١ص ؟ج باتكلا :رظنا «لئاقلا ةلوبجملا هيوبيس دهاوش نم تيبلا اذه (4)

 اذإ يأ مركتلاو ىدنلا يعاد ىلإ عيرسو «(شرق) ناللاو :؟58يص ١١ج صصختاو 6٠” ص فاصنإلاو تقص لمجلاو

 .هوحن اعيرس باجأ هيلإ يعد وأ ىدنلا هاعد

 .1856ص ؟ج بضنتقملا :رظنا (ت)

 ل ابنا ُق صن (8)

 .دك - هك ؟ج ةيفاشلا ىلع يضرلا :رظناو 55١ ص ؛ج قاريسلا حرش يف هصنب مالكلا اذه (؛)

 - ةمال



 نكاسلا فرحلاب اودتعي لو ءاهدعب "ام ةرسكل ًاعابْثإ ملا /مسكب رخنمو «نتثم [ب / »1

 .اهنيب

 اذإ "لصألا ىلع َيلْبَسو «ةلوهّسلا ىلإ َتْبَسَت اذإ نيسلا مضب يِلْهَس :اولاقو

 :"(لاق) و ءاهنيب قرفلل "يلبس نم نيسلا اوُمَطَف «لْبَس همسا لجر ىلإ َتْبَمَن
 ."نيدحلملا نم رْهّدلاب لوقلا ىلإ بسن "نم نيب قرفلل َيِرْهَد نم لادلا اوض

 مهلا نأل ؛ضلاب ؛يِرْهَد :نِسّلا لجرلل نولوقيف هروهُدلا هيلع ترم نم نيبو

 قرفلل ٍرْهَّدلاِب لوقي نمل «يِرْمَد :نولوقيو ءروهدلا يف يتلا واولا ىلع لد
 .اهنيب

 اولدبأ «"يئْيَط :سايقلاو «يئاط :ْنبَط ىلإ بسنلا يف ملوق كلذ نمو
 .تاءايلا عاتجال ؛الاقتتسا ًافلأ ©ءايلآ نم

 كغ ِ 8 5 .

 ."فلألا ابنم اوضوعو ءبسنلا

 .اهدعي ءأرلا ةرسكل :«بم و لصألا يف ()

 .سايقلا ىلع :«قد و هرم يف (؟)

 .لبس نم :«ق» يف (؟)

 ردا ا «اب» يف صقن (4)

 بسن أم نيب :«قد يف ()

 ىلع يضرلاو :650ص ةج يقاريسلا حرشو ءاكارص ؟ج بضتقللاو ,45 قرص ؟ج هيوبييس باتك ؛رظنا ()

 .(رهد) ناسللاو ,55 - ”ص ؟ج ةيفاشلا

 .”5"ص ؟ج ةيفاشلا ىلع يضرلاو هاكرص ةج يفاريسلا حرشو فالرص ١١ج هيوبيس باتك :رظنا (0)

 | .ةلعلا ءرجي ءافتكأ ()

 5ج صئاصخلاو :ه8 20ص ةج يقاريسلا حرشو 45ص ”ج بضتقملاو "١ص ؟ج هيوبيس باثك :رظنا ()

 .مكص ؟ج ةيفاشلا ىلع يضرلاو 505 صو ١١١ - 1١١ ص

 ب ةخيا ان



 مث «يمَبَت ""(راصف) ءهيلإ بسن مث مَبَت ىلع '"(هيف) مسالا َيِنَبَق مات اّمأو
 مما ّنأل ؛يِمأَشَو "َيِنَمَي يف لِمُع ؟ فلألا اهنم َضْوُعو بسنلا ًءاي تفذح
 .انلق ام ىلإ لقنف ءاتلا رسكب ةماهت اهيلإ بوسنملا ةعقبلا

 نأ دعب ماشو نأَمَي ىلإ أوبسن مهنإف «يماهتو ,يمأشو 3 ينا :مهلوق امأو

 .يمأشو يِنَمُي نع هولقن

 .سايقلاو لصألا يف يغبني ام ىلع بسن وهف ءاتلا رسكب َيِماَهَت اّمأو
 :ةيقرلا ظيلغلاو «َيناَيحل '"ةيحللا ليوطلا "يف مّبلوق رييغتلا اذه نمو
 هتبسن هب "داري ام نيب رييغتلا اذه اوُلَصَف «َيِناَّمُج :ةّمَجْلا ليوطلاو «ّيِناَبَقَر
 .امنايعأب ءاممألا هذه ىلإ بسني ام نيبو انركذ ىتلا يناعملا هذه ىلإ

 "(تلق) ةّيْخَللا ىلإو َّيِبَقَر :تلق اَبظَلع درت ملو ةبقرلا ىلإ تبسن اذإو
 هللا ءاش نإ كلذ فرعاف :سايقلا ىلع هيرْجَتُف ّيَمج :ةمجلا ىلإو يبخل

 .ىلاعت

 نأ "(هيلإ) تْبسَت اذإ سايقلاف ِةّلْيمُف وأ ٍةَليِعَف ىلع ناك ام نأ معاو :لصف
 ًءاهلا هيف سيل امم ءايلا فذح اوزاجأ امل منَأ كلذو ؛ ""( ٌريغال ) ايلا َفذُحَت

 «ق» يف صقن )١(

 .«ق» و هره ف صقن )0

 .ماشو ناع يف :«رد يف ()

 .ينع لصألا يف (89

 ......ةملا ليوطللو «ينابقر ةبقرلا ظيلغللو ءيتايحل ةيحللا ليوطلل مهلوق :«ق» و ه» يف (5)
 .د؛ص ؟ج ةيقاشلا ىلع ضرلاو ,14؛ص ؟7ج بضتقلاو :85ص ؟ج هيوبيس باتك :رظنا (9)
 ...ىلإ ةبسنلاب اودارأ ام نيب :«ر» يفو ءهبسني داري ام نيب :«ب» يف (9)
 .«قم يف صقن (0)
 ايا يف صقن (1)

 همك



 «مزلا ابل فذحلا ناك ةماكلا يف داز املك رييغتلا ّنأل ؛( ءابلا "هيفام مزل )

 .ينّبُج :ةنْيَبُج يفو «َيِعَبَر :ةعيبر يفو «يفَنَح :ةفينح يف كلوق كلذو
 يقتلي الثل ؛ءايلا فذخت مل دحاو سنج نم همالو لعفلا نيع ناك نإف

 :ةليلخ ىلإو «يديِدَش :ةديدش ىلإ بسلا يف لوقتف هدحاو سنج نم نافرح
 "ءاقتلاو ءَيِلَلَخو «َيِدَدَش راصل ءايلا تفذح ول كنأل ؛ءايلا تابثإب ٌئليلَخ

 .لقثتسم دحاو سنج نم نيفرح

 ىلإ بسنلا يف كلوقك ءايلا فّدْحُت م اواو لعفلا نيع ناك نإ كلذكو

 اذه تلق ولو «يِلَوط ظفللا راصل ًءايلا تفذح ول كنأل ؛يليوط :ةليوط

 نع هيلإ بوستلا ظفل لوزيف َيِلاَط :لوقت تنكو افلأ واولا بلق "”(بجول)
 نم مهو «ُيِزيِوَح :ةْريوَح ينب يف برعلا تلاق اك « فذحت مل كلذلف ؛هلاح

 .باَبّرلا ميت ين

 واولا فذح يف ةليعف ىرْجُم هيرْجُي "'هيوبيسف ةلوُعَف ىلع ناك ام اّنأو
 .ةعونش :هريدقتو «يئنُش :ةَءوُنَس يف اولاق ك هنم

 قرفو ءذاش ّيئَنَش :ملوق نأ ركذو ءكلذ يف دربملا ""سابعلا وبأ هفلاخو

 ميلوقك بسنلا يف رّيَعُي ءايلا تانب نم ليعَف ىلع ناك ام نأب واولاو ءايلا نيب

 ٍْوَدَع يف مهلوقك بسدلا يف رّيغُي ل لوعف ىلع ناك امو ءٌيوَدَع :”يدع يف [ مهم

 «ق» يف صقت )١(

 .لقثتناف دحاو سنج نم نافرح ىقتلاف :«ب» يف (؟)

 .«ر» يف صقن (؟)

 78١. ص ؟ج باتكلا :رظنا (4)

 .طقف ظفللا ريدقتل هب ىقأ هل ىنعم ال ظفل (5)

 ,117 - 1١ص هدج شيعي نياو ؛؟؟ص ؟ج ةيفاثلا ىلع يضرلاو 15 - ١١١ص ا١ج صئاصخلا :رظنا (0)

 19 - 5١ص هج شيعي نباو ؛؟ 5ص ؟ج ةيفاشلا ىلع يضرلاو ء١145 ص ؟ج بضتقلا رظنا (9
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 :رمس يفو ريت حتفتف ّيِرَمَن :رمن يف لوقت ةرسكلاو ةمْضلا كلذكو ءيَْدَع
 و ليعَف يف ةركلاو ءايلا نافلاخت ةضضلاو واولا تناك اَماَق يمت الف يرُمَت
 ."”(اضيأ) ةّلوُعَفَو ةليعف يف ءايلا ٌواولا فلاخت نأ بجو ٍلّمَفَو لعفو «لوعف

 اولاق ءانركذ يذلا سايقلا ""(اذه) ريغ ىلع ءيش بابلا اذه نم ءاج دقو
 نالف :لاقي «يقيلَس .ةقيلسلا يلو اقويغ :بلك ةريِمع يفو «َيِملَس :ةَيلَس يف
 هتَمُلَو هعبطب أرقي ناك اذإ '' ةقيلّسلاب ارقي ' ”7(وه)

 نأ هيلإ بسنلاف فرحأ ةثالث ىلع ةروصقللا ءامسألا نم ناك ام '”(َمأ) و :لصف
 : ّىَحَر يف ٍكلوقك :واولا نم ْمَأ ةبلقتم تناك ءايلا نم « اوأو ئلألا بلقت

 تبل انإ' "و يوَصَع : :ًاصغ يفو :يوَدُه :ىدُه يفو ءايوعم : :ًاعم قو ّيوَحَر
 .تاءايلا يلاوتل ٌةيهارك ءايلا نم تناك نإو أواو ةفلألا

 اواو اضيأ ْتَبَلُق ثينأت ريغل فلألاو ءفرحأ ةعبرأ ىلع روصقملا ناك نإو
 ثينأعلل فلآلا تناك ' ذإو يِوَمَرَم : :ئمرم ف او يوه ا

 ا هدشنأ 4  ىاشلا لاق يرْكذ رش

 .ب» يف صقن )١(

 .هرج يف ةدايز (5)
 .«ق» و هرم و «ب» يف صقن (؟)

 ١. 2١ص اج صئاصخلاو 155 - ١١ص ؟ج بضتقملاو ١2ص ؟ج هيوبيس باتك :رظنا (8)

 .هرم يف ةذايز (ه)

 .لصألا يف صفت (3)
 1174ص نييلذبلا ناويد :رظنا ,ةّيؤج نب ةدعاس وه (9)

 ,الك ص ؟ج باتكلا :رظنا (4)

 ب :يرصبلاب دازأو «قيسلا مهيف لمعأف اومزما اموق فصو» :يرهتشلا لاق :0088ص ؛ج يفاريلا حرش هاضيأ رظناو
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 "'مّدَولاب قانعألاو فئاوطلا نم منيب يرْغَبلا معسقب ان

:يولْبَح :لوقيف 7 فلألا نم لدي نم ٌمُهْنمو
 هذه هبل ؛يوَرْكَذو 

 وحن ةماكلا سفن نم (”فرح نم) َةَبلَقَْم هُقلَأ اب ْتَبَبْعَف ةءاكلل ةمزال فألا

 ايو اركذو ٌيوالْبُح :لوقيف ةدودمملاب ةروصقملا فلألا هبشيف ده نم منهو

 ْ .انّيي ال فلألا فذح دوجألاو

 ىَلْبُح فلأ اوهبش اك َيِْلَم :اولاقف ىَلْبُح فلأب َىِبْلَم فلأ اوهبش دقو

 .َيِوَلْبَح اولاق (”نيح) َىِبْلَم فلأب

 هيلإ بسنلا يف سيل هنإف ("!ىَكَشَبَو) ىَرَمَج وحن ىَلَعَف ىلع ناك ام امأو

 يلاوت + هنأل ؛يكُشَيَو ءيِرَمَج :لوقتف «تاكرحلا يلاوتل ؛فلألا فذح لإ

 .فلألا ىوس فرحأ ةعبرأ هتدع أع هقِحْلُي تاكرحلا

 هنم ْفلألاف ف :رحأ ةعبرأ نم ٌرثكأ ىلع روصقملا نم ناك ام ("اتأرو

وأ تناك ثينأتلل ريغ ال بسنلا يف ةفوذحم
 بسلا يف كلوقك ثينأتتا ريغل 

عدتسُم :ىعُدتْسُم ىلإو «يراَبُخ :فىر َاَبْح ىلإ
 هنأل ؛يطنبح :يطْنَبَح ىإو «ي

 مهقانعأب فيسلا عقو هبشف ءاهناذآ ىلإ ولدلا قارع اه دشت رويس :مذولاو «يحاونلا :فئاوطلاو ؛ىرصبب عبط افيس -

 ةييرعلا ةفللا عمج ةلجم رظناو ءنيسملا نم وهو هيحاص لاق ثيح 01ص ةيبرعلا دهاوش مجعم رظناو هاي هعقوب

 را 56ص قشمدي

 .مذولاو :«ق» و لصألا يف (1)

 . «ق» يف صقن (5)

 ٠ «ق» و هرد و هبه يف صقن (5)

 , «قااو «رد ىف صقن (غ)
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 مزل ىَبْلَمو ىَلْبح وحن ةعبرألا تانب نم ةفلألا فَدْحت نأ زوجي ناك امل
 .اهيلع داز ايف افذحلا

 ىلع وهو ءدنم ءيش فذح ريغب هيلإ بسنلاف دودمملا نم ناك امو :لصف

 :برضأ ةعبرأ

 نم هنأل ؛"ءاضوو ,"ءاََق وحن ةيلصأ هيف ةزمبلا نوكت نأ :اهدحأ
 بسلا ف لوقت ابلْمُأ ىلع ةزمبلا "كرم نأ نأ سايقلاف ءتْوَصَوَو «تأرق 9 3 0 1

 .يئاضؤوو ّيَئاَرَق :هيلإ

 :وحن ةماكلا سفن نم ءاي وأ واو نم ةلدبم ةزمبلا نوكت نأ :يناشثلاو
 ؛ءايلا ”(نم ( ءادر ةرهو «توسك نم اهنأل ؛ واونأ نم ءاسك ةرمح فادرو عاسك

8 
 ("اتبنم) / دوجألا :ناهجو اذه يف زوجيف '"ةَيدرَتلا ْنَسَح َوُه :لوقت كنأل ليف

 .يئاسكو يئادر :لوقتف ءاهظفل ىلع ةزمبلا تابثإ

 .يواذرو «يواَسسك :لوقتف أواو ةزمهلا نم لدْبَت نأ :يناثلا هجولاو

 وحن ةقحلم ةدئاز ءاي نم ةبلقنم ةزمبلا نوكت نأ أ :دودمملا نم ثلاثلاو

 تبق ياَيَرَحو ياَبْلع :لصألا نآكو ءحادرعسب ناقحلم اًمُبَف ءءايرحو ءاَبْلع

 .فلألا دعب ًافرط اهعوقول ؛ةزمه ءايلا'

 .كلساتلا :ءارقلا )١(

 .هجولا نسحلا ءيضولا :ءاضولا (1)

 .ةزمبلا كيرحت ٌسايقلاف هره يف (0)
 ءابظتل ىلع ؛ «ق»و هد يف (9)

 . «قم يف صقن (©)

 .ةيدرلا نسح وه : «ق»و رد و هنيه يف (0)

 . «قمو هرم يف ةدايز (

 'ذؤة 

 [ب هه]



 اوقتف لصألا نم ةلدْبْلا ىرُجَم ةزمبلا ّىرجُت نأ هجولاف هيلإ تبسن اذإف

 .يئاجزحو «يِئاَبْلع

 اذه يف هجولا اذهو ىاولا ىلإ ةزمبلا ُبلَقَت «يواَيْرَحو «َيِواَبْلع :زوجيو
 .يواَدرَو «يواَسك يف هنم دوجأ

 ءارمح :كلوقك ثينأتلل ةزمبلا نوكت نأ :دودمملا نم عبارلا برضلاو

 يِواَرُْمَح :كلوقك اواو ةزمبلا بلق ريغ نكي مم هيلإ تبسن اذإف «ءارفصو

 فلألا تفذح 5 - ثينأتلل تناك نإو ةزمبلا هذه فذحت 7 اغإو

 ةروصقملا فلآلاو « ("ٌةّيَح) ةكرحتم ةزمبلا هذه نأل ؛ىبخ يف ةروصقلا

 باب يف ىوقأ ('"يملا) كرحتلا مح نوكي نأ بجوف « ("ةَنّيم) ةنكاس

 .تّيملا نكاسلا نم تابثلا

 . ءاي تناك "'ذإ ثينأتلا ةمالع ( ظفل) رّيْعَتل اواو اهبلق بجو انإو

 انكي "امل ثينأتلا .ةمالعل ةعراضم بسلا

 اذإ كنإف ثنّوم مسالا نأ الإ ثينأتلا ريغل هتزمه دودمملا نم ناك امو

 نم ثنؤملا ريغو ثنؤوملا ىلإ بسنلا نيب قرفلل ؛ًاواو ةزمبلا َتْبَلَق هيلإ تبسن

 :ثْنَأ نيف َءاَبقو ءاّرح ىلإو َيواَمَس :ءاَمّسلا ىلإ بسنلا يف كلوقك ةودملا

 .يواَبقو «يواّرح

 .«ق»و لك ف صن )١(

 ١ قدا قف صقت (؟)

 .تناك اذإ :لصألا يف )

 .انيب ع ه«ق» و بد 2 )ل
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 «يئاَمَس :ل اوقتف اهلاح ىلع اهتكرتو «ةزمبلا بلقت (”0) تش ن
 00 بلقلاو يُئاَبقو 9

 ًاضيأ زوجتو ءءاسك سايق ىلع ''زمبلا دوجألاف ًاثنؤم مسالا نكي مل نإو

 نإو «نيركذم اًمبلعج نيف يئاَبقو «يئارح :لوقتف «يوانك زاج 5 واولا

 .””يوارحو «َيِواَبق : :تئش

 ,«ةيالَص وحن ّواو وأ ًءاي همال ام ةلاَُم وأ ةلاعف وأ ةلاَعَق ىلع ناك امو
 ىلع هيلإ بسنلاف (0ءاي) همال اذه نم نأك اف ”ةواَقْطَو ٠ لوي هيَ يل ةياقسو

4 
 تيبجو

 0 (””يئاقنو) يئاقسو 2 يئالَص :لوقتف ةزه ءايلا بَلْقَت نأ :اًيقدحأ

 مث «ةزمه اهّيلق بجو فلألا دعب ًافرط ًءايلا تراصو «ءابلا تفّدح اَمَل كنأل

 .بسنلا ءاي اهيلع لخُدت .

 يواقسو «يوألَص :لوقتف اواو ةزمبلا بلقت أ :يناثلا هجولاو
 قلت

 ) )1١هرم يف صقن .
 ةزمبلا : «بم يف (0)

 .اؤاص ؟ج بضتقلاو /هص ؟ج هيوبيس :رظنأ (
 . «بيطلا َىَدَم :ةءالصلاو ةيالصلاوم : الص) ناللا يف (4)

 . هدب ىقسي ءانإلا :ةياقتلاو» : (ىقس) ناسللا يف (ه)
 . «هتيقي ءيشلا ةيافّيود : (ىفت) ناسللا يف م)
 . همسدلا نم اهيلع افط ام :ردقلا ةوافطو ءرسقلا لوح ةرادلا :ةوافطلا» : (انط) ناسللا يف ()

 «ق» يف صقن مل

 ماض ؟ج ةيفاثلا ىلع يضرلاو 71 - الهص ؟ج هيوبيس باتك :رظنا لإ

 )٠١( «قد وو هرداو هب» يف صقن ٠

 .هاص ؟ج ةيفاشلا ىلع يضرلا :رظنا )0١(

 0502 ل”



 .يِواَبلَعَو هيواسك (”ةزه) تبلق ا؟ ءيِواَقْت

 ,ةواّبَعو «ةواقش ىلإ بستلا يف كلوقك ةتبلا ريغي مل ًاواو همال ناك امو
 ىاولا ىلإ :ةزمبلاو ءايلأ نم رفن انك انأل ؛يوافطو يوابغو يواقش :ةوافْطَو

 :"ريرج .لاق ءاهلاخ ىلع اهكرت بجو ''ةملكلا يف ٌةدوجوم واولا تناك اذإفا

 يِبيِرْعَت ل قْتْبَح ةّموق“”وبخَت نم هدراوم ايواَمَسس "نْطَبَه اذإ

 .انلق ام ىلع ةوامسلا ىلإ بسنف

 ةثالث ىلع هيلإ بسنلاف ةيآو ةيار :وحن فلأ ابلبقو ءاي همال تناك امو

 :هجوأ

 .ييأو «يِباَر :كلوقك ابلاح ىلع ءايلا كرت :اهدحأ

 . (””يئآو) ْيِئاَر :كلوقك / "ةزه ءايلا بلق :يناثلاو 1 /دح]

 .لصألا يف صقت )١(
 .مالكلا يف :لصألا يف ()

 . (يواصلا عيط) 75ص هتاويد رظنا (0)

 انطيع : هد يف (8)

 .ةمود وج نم ؛ «سد يف (0)

 آذإ :لوقي ءادالص هج شيعي نباو ءهماص ؛ج يفاريلا حش ؛رظناو ءاكص ؟١ج هيوبيس دهاوش نم وهو

 عضوم :ثبخ ةمودو ءْميِب قاحللا ىلع ًاصرحو يلهأ ىلإ ًاقوش هيف أ / ءام تدروو ةوامسلا نم ًاناكم لبإلا تطبه

 .ليللا رخآ رفاسملا لوزت :سيرعتلاو ءهنيعب

 .ااص ؟ج هيوبيس باتك :رظنأ (5)

 5 ف صقن (9)

  هذك د



 وأ َرَمَه نمو ءهريغ يف ُهاَرْجُم بسدلا يف هارجأ اهلاح ىلع ءايلا كرت نَمَق
 .انْيِب 5 ةياقسو "'ةياظع ىلإ) بسنلا سايق '"ىلعف أواو اهلعج

 ءايلا بلقت كنإف ءاي وأ ةرسك ءايلا لبقو «ءاي هرخآ يف ناك امو :لصف
 بلقت كنأل ؛َيوَجَشو «ْيِوَمَع :جشو مَع يف لوقتف اواو (”هيلإ) ("”بسنلا يف

 ىحَر يف انلق اواو بلقُت مث أفلأ ءايلا بلقتف ٍرِمَث يف اهتبلق ؟ ةحتف ةرسكلا
 ٠ ءاضقو

 يق يفو يِونَعَو َيِوَدَع :اهيلإ تْيسن اذإ ْيِنَغَو يِدَع يف لوقت كلذكو
 7 1 ددهاماي عيرأ الاوت القل ءاواو هايلا يلق ةيوتأو قوص كيم

 :تاءايلا لقث لقحيف ىّيَصقو «يّيَمأو يبدع :لوقي "نم ف

 .بسنلا لبق هظفل ىلع هيرجيو

 :ةّيط ىلإو «يوول :ةّيل ىلإو ءيوَيَح :ةّيَح ىلإ بسنلا يف لوقت كلذكو
 .انركذ ام ىلع أواو ءايلا بلقتف «ٌيووَط

 8 عش 85 ه1 عآد عع ملال . 5 5 همم ا 0
 «ييدع :لاق 5 يَيَطَو «يّيلَو يح ( اضيأ) :لوقي نم مهنمو

 هم . 0

 :ناهجو .«يمرَي» ىلإ بسنلا يفو «ييَمأو

 .ىلع :لصألا يف (0)
 . كيش اهنم مظيعأ صربأ ماس ةقلخ ىلع :ةياظعلا» : (ىظع) ناسللا يف ()
 .لصألا يف صقن (0)
 . «قداو هي»و لصألا يف صقت (8)

 5١. ءاكلص ١ج ةيفاشلا ىلع يضرلاو ,/؟ص ؟ج هبوبيس باتك :رظنا (ه)

 .هءمص ؟ج ةيفاشلا ىلع يضرلاو ص ؟١ج هيوبيس باتك :رظنا (9)

 - هرهاو «ب» يف صفت (90)

 لا5ة6 



 .تاءايلا عمجت الكل ؛يِمْرَي :تلقف ءايلا تفذح تش نإ

 .َيبلْعَت سايق ىلع

 كلوقك ْرّيْعَي م ًانكاس ءايلأ لبق ام ناك نإو
 "1 يئظ ىلإ نا يف

 .ييهز :يمر لإو «يبيبَظ

 ."'لعفلا مال هنم فوذحملاو :نيفرح ىلع مسا ىلإ تبسن اذإف :لصف

 :ناهجو هيلإ ةبسنلا يف كلف,هيلإ هنم بهاذلا ُدُرَت ال ةينثتلاو

 ءهنم بهاذلا هيلإ تددر تكش نِإو «لمعتسملا هظفل ىلع هتكرت تكش نإ

 (دغ "يف) لصألا نأل ؛يِوْدَغ :تنش نإو «ٌيدَغ :دغ ىلإ بسنلا يف لوقت

 :”ديبل لاق (”5) قذغ
2 

 عقإلَب اودُفو اَهوُلَح َمْوي اه اهّلُهَأو رايّدلاك لإ سانلا امو

 .يئيط :ئيط ىلإ :لصألا يف )١(
 كلذكو .. » :ىنج نبا لاق ثيح هدص ١ج فصنملا يف رييعتلا اذه لثم ءاجو ءةلاكلا انه لعفلاب دارملا (؟)

 . «لعفلا نيع نم ًالداب «ف» يف ملا تناك ام دح ىلع لعفلا مال نم ًالدب تسيلو «ةدئاز مملاو هلثم «مباو ةنبا»

 ء هاو هر» يف صقن (5)

 . «ق» يف ةدايز ()

 لاكحص هنأويد :رظنا (ه)

 هدحص ةج يئاريسلا حرشو ١ةةص ؟جو ةاص اج فصنملا :رظناو ىءص ؟ج هيوبيس دهاوش نم وهو

 يتلا رفقلا ضرألا وهو عقلب اهدحاو «ةريغتلا ةيلاخلا :عقالبلاو ءهص هج شيعي نباو ,؟هص ؟ج يرجغلا نبا يلامأو

 .اهيف يش ال

 - ةقكح



 .عقرلاب اهّلْهَأ ىوريو
 ا"”بسنلا يف) درلا ٌريغ هيف زجي ل هنم بهاذلا درت ةينثتلا تناك نإو

 «ناوبأ :ةينثتلا يف لوقت كنأل ؛يوخأو ءيوَبَأ :خأو ءبأ ىلإ بسنلا يف (كلوقك

  .ناوخاو

 ؛يوَمَدَو «يَوَدَي :تئش نِإو «يمد :مدو «ْيدَي :ِدي ىلإ بسنلا يف لوقتو

 .ناَمَدَو ءناَدَي ةينثتلا نأل

 :"رعاشلا لاق هَناَيَمَدَو ءَناَيَدَي رعشلا يف ءاج دقو

 نيقّيلا ربخلاب نايمّدلا ىَرَج اخف ٍرَجَح ىلع انأؤلف)
 "اخ لاقو

 َدّهضتو َماَضَت نأ كناعنت ْدَق قّرَحُم دنع فورعملاب ناَيَدَي

 . هع يف صقن ()

 ناويد يف سيلو لطخألا ىلإو قدزرفلا ىلإو ءيدبعلا بّقثلا ىلإ ًاضيأ بسنو ءملس نب لادب نب يلع وه (؟)
 :هاص ؟ج ةنازخلا يف لاق ءلادب نب يلع ىلإ هحيست ةنازخلا يف يدادغبلا حجر دقو ءرمع نب سادرملا ىلإو ءْميْنم يأ

 .لادي نب يلع ىلإ ديرد نبا هبسن دقو «ملعأ هللاو ءهلوقي ذخوي نأ يفينيف ءرمألا اذه يف عجرملا وع ديرد ٌنْياو»

 ءاقغص ؟ج فصنملا :رظنأو 1058ص ؟جو ءالدص اجو اللص اج بضتقلا يق دربمللا دهاوش نم تيبلاو

 ةج شيعي نبأو :؟هالص فاصنإلاو ىةص ؟ج يرجشلا نبا يلامأو ءادحص ١هج صصخلاو ءةافاص ؟ج ةربخلاو

 ةيفاشلا دهاوش حرشو ءكذص 5ج ةنازخلاو ؛؛ص ؟ج برقلاو ءتلص ةجو هص ادجو هكص هجو 305 القاص

 ةكئالملا ةلاسرو ء (ىمد) سورعلا جاتو ناسللاو :؟هص ؟ج سي ةيشاحو ءاكاص ؛ج ىنومتألاو كلك كككسص

 وه اذهو ءاتْعوامد طلتخت من احبذ اذإ نييداعتملا نيلجرلا نأ برعلا عزتو 4-1  ؛ءدص ةيبرعلا دهاوش مجعمو كاكاص

 .نيقيلا ريخلاب :رعاشلا لوقي دارملا

  لصألا يف صقت (9
 ١ةفص اجو اةص اج فصنلا يفينج نبا دهاوش نم وهو :نيعم لئاق ىلإ ةبسن ىلع تيبلا اذبل فقأ ل (5)

 ءاداص ةج شيعي نبأو ,هاص ١الج صصختاو ,"هص ١ج يرجشلا نبا يلامأو :هاكص :خ يفاريسلا حرش ؛رظناو

 ةيفاشلا دعاوش حرشو 56١ الص 5ج ةنازخلاو ءئةص ١ج برقملاو ؛هاص ١٠جو هص اجو ءفاكص هجو

 - ني ورم بقل :قّرحيو ءاداص ةكئاللا ةلابرو ءاةذص :ج ىنوشألاو ”؟*هص ؟ج سي ةيشاحو ء3164  ةالذص
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 :نيبرض ىلع وبف لعفلا ءاف هئم فوذحلا ناك نإف'

الو هواق "اهم فدح ام :اًمُهُدَحَأ
 اذيف ءةبهو ةذع :وحن حبحص هم

 ."”يبهو يدع :لوقتف بسنلا يف هنم بهاذلا هييلإ َدَْت ال

 هّواف هيلإ درت اذبف ءةيشو هيد :وحأ ءاي همال ناك ام :يناثلا برضلاو

 لوقتف ءءافلا دوجو عم اهلصأ ىلإ ةلكلا دري الو هءاف هيلإ دري "”هيوبيسف

 .يودوو «يوَشو :ةّيدو يش ىلإ بسنلا يف

 «نافرح يقب بسنلل ءابلا تفذح ا كنأل ؛ةبهاذلا واولا در بجو امنإو

 هيلإ دري نأ ىلوألا ناكف فرح ةدايز بجوف «نيلو كده فرح اهنم يناثلا

 «بهاذلا فرحلا در نم رثكأ ىلإ ةرورضلا ٌعْدَت مو ىاولا تدّرف ءهنم بهذ ام

 ىلإ ءايلا لبق ام ةكرح تلقنف «ييذوو «ييشو :ريدقتلا راص هودر اًنلف

 . جشو مع يف يوجشو ؛ يِوَمَع سايق ىلع اواو ءايلا تْبلَقو « حتفلا

 « ييشو : لوقيف اولا ّدَر اذإ ابلصأ ىلإ ةماكلا دريف "شفخألا اًمأو
 هال 500 ع 0 7 0

 . ةيذوو « ةيشو : لصالا نال ؛ ّىيدوَو

 لآ نم ماشلا كلم ورمع نب ثراحلا كلذب دوصقملا ليقو «ممت يتب نم ةئام قرح هنأل كلذب بقلو .ةريلا كلم دنه -

 هدبضي دبض» : (ديض) ناسللا يفو ربقتو ؛لظت :دبضتو ءمهرايد يف برعلا قرح نم لوأ هنأل ؛كلت هل ليقو ةنفج

 . هدربقو هللظ :هديطضا وأ دبش“

 .خسنلا يقاب يف صقن )١(

 .اذذهص ؟ج بضتقلا رظنا (5

 .دهص ؟ج هيوبيس باتك :رظنا 0

 .[ص اج ةيفاشلا ىلع يضرلاو :هاص ؟ج يفاريسلا حيشو ءكواص ؟ءج بضتقما ءرظنا (4)

 ا



 اتّماَتلعو ٠ ناديج ناهجولاو « دربملا '"سابعلا وبأ بهذ اذه ىلإو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ فرعاف « ناَتَئفاَكَتُم

 ةمالع تفذح ةمالسلا عج عومج وأ ىنثم مثا ىلإ تبسن اذإو : لصف

 : « ناديَر » ىلإ بسنلا يف تلقف دحاولا ظفل ىلإ تبسنو « هنم عمجاو ةينثتلا
 نإو « ًاضيأ ( َيِمِلْنُم :”تامائُص ىلإو ) َّيِملْنَم « ناَملْسُم » ىلإو « يدْيَز
 (”ةيمستلا لبق ) هبارعإ يكحي نم بهذم ىلع لجر مسا « نيماسم » ىلإ تبسن
 : َنيِرْتَتَق يفو « َيِملْنُم : كلوقك دحاولا ظفل ىلإ ”تْبَسْنو تفذصح

 دعا لزتيلا نونلا قف تارعالا لبك نم ' تمت لع دي يضمن

 0 رف قدح نيتك (" اة وت نيرا

 . نيلْسغ ىلإ بسنلا يف ينيلسغ : لوقت

 يف تلقف دحاولا ىلإ تبسن ءيشل مماب سيلو رسكم عمج ىلإ تبسن نإف
 رثكأ نم ىلإو « ّيضْرَف : ضئارفلاب "ماعلا ىلإو « َيِبْلك :”بالكلا ىلإ بسنلا
 5 يدجسُم : دجاسملا يف سولجلا

 ىلإ بهذي ناك دربملا نأ هالص ةج هحرش يف يقاريسلا ركذو ء6٠ا 167 ءاالالص ؟ج بضتقملا :رظنا )١(

 .شفخألا لوق لثم

 . «ق» يف صقن (0)
 : ! , س يف صقت (0
 .ادص 1جو ءاث١ص ؟ج بضتقلاو هاص ١ج هيوبيس باتك :رظنا (5)

 . «قدو هبه يف صفت (0)
 .بالك ىلإ : «ق» يف ()

 .ملاع ىلإو : «ق» و نه يف ()



 : نئادللا يف كلوقك عملا ظفل ىلإ تْبسب ءيشل ًامثا عمجلا ناك نإو

 . يبالك : لجر مسا بالك يفو « ّينئادم

 مساي سيل ًاعمج ناك ام نيبو ءيشل أما ناكام نيب لصفلل اذه بجو امنإو

 . ءيشل

 ردصلا ىلإ تْفَّضَأو يناثلا تفّدح ًادحاو اما ًالعج نينا ىلإ تبسن اذإو

 . يضخ : َرَشَع ةَسَخ يفو يِرْفَح : َتْوَمْرَْح يف كلوقك

لا ءاه ةلزنم هنأل يناثلا فدح اسجحو انو
 ينبت كنأ ىرت الأ « ثينأت

 ةنرم مهما يا هس 0 4 5 ع 58 هَ

 : (”ةَدْمَحَو ) َةَرْسَح يف ثينأتلا ءاه لبقام يِنْبت اك حتفلا ىلع لوألا ممالا

 فذدح دعب ردصلا ىلإ بسنلا يف ثينأتلا ءاه هيف أم ىَرْجَم يرجي نأ بجوف

 . ءابلا

 َماَر ىلإ بسنلا يف رعاشلا لاق 5 ًاعيمج نيبثالا ىلإ بسني نم مّهنمو

 : رمرع

 : نإ تم نإ كح ااه. عهيُكا ه سلا ثا
 "”قْرولا نمريمألا ىطغأ يذلا لُْضَقِ ةيَزُمْرْهةهَماَرابتجوزت

 -هرد ق صشن )١(

 يقاريسلا دهاوش نم وهو ءهلئاق قرعي ال تيبلا اذهو ءرفولا نع : هرم يقو ءقرولا نم : «ق»و «ب» يف هل

 ءااهص ةيفاشثلا دهاوش حرشو .هدص ؟ج برقملاو ءاذفص اذاجو ؟ة5ص ١١ج صصخلا :رظنإو ءهةؤص هج

توقاي لاق ت؟ةكص ةيبرعلا دهإاوش مجعمو 7ص 11ج قوعثألاو 1 ةص ؟ حيرصتلاو
 تادلبلا مجعم يق 

 دوصقم اهانعم ةبكرم ةظفللا هذه نأكف ءةرساكألا دحأ زمرهو ءدوصقملاو ءدارلا ةيسرافلاب مار ىتعمو» : (زمربمأر)

 يحاوشب ةروهبشم ةنيدم يهو ءريشدزأ زم ربمار نم رصتخع منأ :زمرهمار :ةزمح لاقو... مره دارم وأ نمره

 . «ناتسزوخ
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 هيف لصألاو «نيمسالا دحأ فذح نم دب الف فاضم مسا ىلإ تبسن اذإف

 فاخُي نأ الإ ءانركذ ام سايق ىلع ردصلا ىلإ بُسستو يناثلا فذحت نأ

 ئرما ىلإ بسنلا يف لوقت «يناثلا ىلإ بَسنيو ذئنيح لوألا فذحيف سابتلالا

 َيِفانَم :فانم ديع ىلإو «يِدْبَع :سيقلا دبع ىلإو « ('”ّيئرْما) :سيقلا

 َيِعاَرُك :عارك نبا ىلإ كلذكو ءدبع يف كارتشالا ةرثكل ؛يناشلا ىلإ َبَمْني
 يبأ ىلإ بسنلا ("يف) كلذكو «نبا يف كارتشالا ةرثكل ؛ي :رْيبَر :ريبزلا نبا ىلإو

 .بآلا يف كارتشالل ّيِرْكَب :بالك نب ركب

 دبع يق يِيْشْبَع :مهلوقك هيلإ اوبسنو ًادحاو اما نيمسالا نم اوقتشا امبرو

 يف هولاق افإو ءدرطي مل هنأل ؛اذه ىلع ُساَقُي الو هراّدلا دْبَع يف َّيِرَدْبَعَو ءسْيَع

 .ردانلا قيرط ىلع سبللا هيف اوفاخ يذلا عضوملا

 تفذخ بوسنملا ظفل ىلع ةددشم ءاي هرخآ يف مسا ىلإ تبسن اذإو :لصف

 ىتخُب تخيب ىلإ بسلا يف تلقف بسلا ًءاي اهناكم / َتْلَعَجَو .َءايلا كلت

 ةيِسْرْك :تلق اثنؤم تبسن نإو ءأدحاو ناظفللا نوكي «يِسْرُك :يِسْرْك ىلإو
 نا

 :تلق لجر مسأ ّيِماَرَكَو «يتاخب وحن اذه عمَج ىلإ تبسن اذإ كلذكو

 عمجلاو ءفورصم بوسنملا نأ :اذه يف بوسنملا ريغو بوسنملا نيب قرفلاو

 - «ق» يف صقت (1)
 . «ق»و هره يف ةدايز ()
 نيب نم جتنت ةيناسارخلا لبإلا يهو برعم يمجعأ ةيبرعلا يف ليخد ةيتخبلاو ثخبلا» : (تخي) ناللا يف 5)

  «يرع تخبلا نإ :لوقي ٌمَبْضعبو ءجلافو ةيبرع

 اخ
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 :لوقت 6 ("فرشتف) ّيتاَخَب لجرو «ُيِماَرَك لجر اذه :لوقت «فورصم ريغ
 ؛انّيِت امل فرَصْنَت ال "ةيمستلا لبق ٌنئادمو ٠ (””هفرصتف) ٌءىِنَئاَدَم لجر اذه

 بسنلا يف اًينم ةكرحتملا تفذح ةباكلا رخآ لبق ةددشلا ءايلا تناك نإو

 يني :نّيهَو نيل لإو «يتْيَم :تّيم ىلإو «يِدْيَسُأ :دّيسُأ ىلإ تبسن اذإ لوقت
 .ينيهو

 لَقُتَأ ةكرحتملا نأل ؛ةنكاسلا نود اّبنم ةكرحتملا فذحت نأ بجو افإو

 .اهفذح بجو كلذلف ؛نْيَءاي ةلزنمب ةرسكلا اهيلع يتلا َءايلا ٌنأل ؛ةنكاسلا نم

 تلعج اذإ كلذو ءبسنلا (”ءاي) هقحلي الام بسنلا نم نأ معاو :لصف

 راّطقعلاو ٌناَرَبلا :كلوقك هجلاعيو هينأعي يش بحاص "ا بوسنملا

 راّمحلا :كلذكو نمَتلاو ءَنيّللاو رطعلاو زَبلا عئابل راّملاو ناّبَللاو « (”باوبلاو)
 .لاّمجلا بحاصل لاّمَجلاو نيمحلا "؟بحاصل

 لعاف ىلع ءيجي ام رثكأف اهيناعي ةعنص كي ل ”و) ءيش اذ ناك نإو
 :"!ةئيطحلا لاق 5 رقلاو نبللا يذل نبالو ءرمات :كلوقك

 )١( هرم يف صقت .
 . «ق» يف صقن (9)

 .يسنلا ليق : «قد و هرم يف ()

 .لصألا يف صقت (8)

 .هيلإ بوسنلا :.«ب» و لصألا يف (ه)

 .ةباوثلاو هر» يفو «ب» يف صقن ()

 .ريمخا عئابل : «ب» يف 8

 . «ق» و هرم يف ةدايز (ه)
 .اذهص هناويد :رظنا (1)



 ُرمات فيصااب نبال ك-لأ َدْشَعْرَو يِنتَْرْعأ
 يذّلل لباتو ”ِباَّقُتلا بحاصل بشات :كلذكو ءرق (”وذ) و نبل وذ يأ

 .فيّسلا بحاصل فئاسو ءلّبْنلا هعم

 لاَثَنَو ساّرَتو ءفاّيَس لجر :اولاق « ("ًاضيأ) لاّعف ىلع اذه "!ءيجي دقو
 ٌورما لاق ءءايشألا هذبل هتمزالم ةرثكل كلذو «لثنو «سرو ء«فقيَس هعم يذلل

 :””سيقلا

 لاتتب سيلو ٍفْيَس يذب سيلو هب ينْنْعْطَيَف حمر يذب سيلو

 .لبت يذب يأ
 ءساك مو ٌمعاَط ُلُجَر (”لاقيزو ء«بّصن ود يأ «ْبِصان مه :اولاقو

 ؛ج ياريسلا حرشو ,:ة5ص ؟ج صئاصخلاو اةكص ؟ج بضتقلا :رظناو :؛ مص ؟ج هيوبيس دهاوش نم تييلأو -

 ةيبرعلا دهاوت مجعمو (نبل) و (رمت) سيياقملاو (نيل) ناسللاو :,؟ةلص ؛ج قومتألاو ءا١ص اج 'شيعي نبإو :هذحص

 0اس

 .لصألا يف صقت )١(

 .ماهسلا :باشتلا ()

 .ىب دقو : هقد يق قيق]

  «ب» يف صقن (4)

 كس هناويد :رظنأ (0)

 نباو ٠: ٠ص ؟ج يفاريسلا حرشو ء17؟ص ؟ج بضتقلا :رظناو ءااص ؟ج هيوبيس دهاوش نم تيبلاو

 ينومثألاو ىعؤدص ؟ج حيرصتلاو 60ص ؛ج ييعلاو ءاا1ص هدهاوش حرشو كااص ينغللو كاص اج شيعي

 ١ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو :778:ص دنزلا طقس حورشو الص اج

 , «ق» و هر» يف صقن (1)

 . عقد ق صقن (90)



 :"”ةئيطحلا لاق ءةَوْسٌّكو ءماعط اذ ديرت

 يباكلامعاطلا تنأ كنف ُدَمْفاَو ابتتغبل ل حرت ال مراكملا عد

 ِيِرْجَي لقاعو ٌنهاطو ءثماطو «ضئاح .كلوقك ثنؤلا فصو كلذكو

 َتاَذو ءتْسَط ْتاَدو ءضْيَح تاذ :هب داري هنأل ؛ثن وي كلر «ىرجَلا اذه
 ٌفاصوألا هذه تناك اًّناف «لعفلا ىلع ةيراجب تسيلو «"رْثُع تاذو بط

 ثَنوُت ل "ردصلا ىنعمل ةنيضتم

 يبف ةأرملا تضاح :كلوقك ءاملا ايف َتْلَخْدَأ لعفلا ىلع اهتيرجأ إف

 ش1 .ةرهاط يبف ترهطو «ةضئاح

 :تلقف ًءاملا َتْلَخْمْأ ليقتسلا تانضصلا هذه نم م تدرأ نإ كلذكو

 ىثعألا لاق 5 « (ادغ) ةقلاطو ءادغ ةضئاح

 ةقراطو داغ سانلا ٌرومأ كاذك ةقلاط كتإف ينيب مب ”اَنَتَراَجَأ

 ,ركذملا يف لعفلا ىلع راج ريغ بابلا انه يف بسنلا هب داري ايو

 .؟ةاص هئاويد :رظنا ()

 ناللاو ,؟غاص ءج ينومشألاو ١ص ةيفاشلا دهاوش حرش :رظنأو ءاهص هج شيعي نبا دهاوش نم تيبلاو

 اذإ ىدكي لجرلا ىنك :لاقي .سبلتو عبشت نأب ضرت كنأ :ديري .اههص ةيبرعلا دهاوخ مجعمو (اسك) و (معط)

 .ردب نب ناقريزلا وجع اذه وهو ؛ىتكا

 .لمحت ال نأ وهو «محرلا ماقعتسا وهو ءمقعلا :رقْلاو رْفعلا ()

 ,ردصملا ىنعم ةنيضم ؛ «قد» و هرم يف (0)

 - «ب» يف صقن (5)

 .اهكص هتاويد :رظنا (5)

 .قراج ايأ : هق» و «رد يف ()

 جييشو :١"ةص اج طيحنا رحلاو «(قلط) ناسللا :رظناو ءالث ١ص فاحنإلا ِق يرابنألا نبا دهاوش نم وهو

 .545ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو ٠ (قلط) سورعلا جاتو .؟دهص بتاكلا بدأ
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 حمار لجر '"'و) عْرّدلا يذل عراد لجر :لوقت كنأ ىرت الأ ءاعيمج ثنؤماو

 ىلع راج ريغ هباب ("و) ضئاح كلذكو ؟َعَرَد الو َحَمَر لاقي الو :حمُرلا يذل
 [ىر لا نك دم تمول هضأ لعفلا ىلع راج ٌريغ ًاضئاح نأ (”!ىلع) كلدي اممو / ءلعفلا

 تررمو ءاضئاح تيأر :تلقف هتفرصل ًالجر هب َتْيْيَت ولو «ثنؤم سيلو

 هب يمن اذإ فرصني ملو ًاثنؤم ناكل ثنؤملا لعف ىلع ًايراج ناك ولو «ضئاحب

 ءأضيأ لعفلا ىلع ةيراجب تسيلو ءاضر ْتاَّذ اهانعف ةيضار ٌةشيع اّمأو ءركذملا

 ةَمَالَعَو َةَيواَر لجر :كلوق يف لخدت اك ةغلابملل هيف ًءاهلا تلخذأ اَننإو
 1 .هللا ءاش نإ كلذ فرعاف

 كلا

 )١( فق صقن 5-2

 .ء عننا ف صشن (؟)

 . «قااو «ره فق ةدايز (59

 تا



 دودمملاو روصقلملا ْباَي

 :نيبرض ىلع اهنم دحاو لك دودمملاو ءروصقملا

 .اعامس كَرْدُي :رخآلاو ءاسايق كَرْدُي :اههدحأ

 ("ىلبحَو) ءىّطْعُمو ٠ ءاصع وحن فلأ هرخآ يف مسا لك : ("”وه) روصقملاف

 .كلذ هبشأ امو

 ءاَرْمَحَو ءءاّسكو ءءاَطَع وجت فلأ ابلبق ةزمه هرخآ يف مسأ لك :دودمملاو

 .كلذ هبشأ امو ءءاَيَقْفَو

 .سبُح يأ ةزمبلا نع َرصُق هنأل ؛اروصقم روصقملا يمس امنإو

 نم عونمملا (”و) سوبحلا :ءامسألا نم روصقملاو ءعنملاو سبحلا :رصقلاو
 تاسوبحم يأ . «ماّيْخا يف ”تاروّصَقَم ٌروُحل :لجو زع هلوق هنمو «ةزمبلا

 ظ . (هيلع سيق "'سايقلاب ناك اهف) لْدَبَّتلا نع تاعونم

 ساقي حيحصلا نم ريظن هل نكام :سايقلاب روصقللا نم كردي. امو

 لك كلذو جوتفم هرخآ لبق حيحصلا نم هريظن نوكي نأ :هتمالعو :هيلع

 يف لعف ىلع (”هنم) ردصملاو َلََْأ هنم فوصوملا مساو لي لعق ىلع ناك ام

 .لتعملاو حيحصلا

 + «قداو هيد ف ةداير (1)

 ١ قح قف صب (5)

 + هر يف ةدايز قل

 ,نمحرل ةروس نم 17 ةيآلا ()

 , يت ف صقن (ة)
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 لوح :كلذكو مَلّلا هنم ردصملاو ٌمَلُطَأ وبف عّلْصي علص :وحن حيحصلاف

 .لَوَح هنم ردصملاو ؛لوحأ وبف ُلَوْحَي

 ىَنْعَي يِتَعو «ئمع ("هنم) ردصملاو ءىّمْعَأ وبف ىمُعي ّيِمَع :وحن لتعملاو
 لّوُْلاو علّصلا ةلزنب ىمعلاو ىَتَعْلاَف «ئشَع ("'هنم) ردصملاو هىَتْعَأ وبف

 ةحتف اهلبقو ةكرح عضوم يف اتعقو اذإ واولاو ءايلاو ٌوَشَعَو ٌيَمَع :اهلصأو

 .نيفلأ اتبلقتا

 هنم ردصملاف َنآلْعَف هنم "'فوصوملا مساو ءلَعْفي لعق ىلع ناك ام كلذكو

 .لتعملاو حيحصلا يف اضيأ ّلَعَف

 ثرعو «ءشطَعلا ردصملاو «ْناَشْطَع وبف ٌُسْطْعَي شسطَع ( 0 وحن) حيحصلاف

 تلا ردصلاو ءناترَع وبف ْثَرْغَي

 «ىّوُطلا ردصلاو «ٌناِّيَط وبف ىوطَي يوُط :وحن اذه (وحن) ىلع لتعملاو

 ءهانعم يفو ثّرغلا ةلزنب ىوّطلاف ءىدَّصلا ردصملاو ءنايدّص وهف ىَدْصَي يدّصو
 .هانعم فو شطعلا ةلزنع ىدّصلاو

 يف هنم ردصلاف ("لعف وبف) لَعْفَي لعَف ىلع ناك ام (”لك) كلذكو
 .لَعف ىلع لتعملاو حيحصلا

 )١( «ب» يف صقن -

 . «ق» يف ةدايز (5)

 .نالعف هنم ردصملا ممأو : «ق» فو «نالعف هنم مسالاو : ءر» يف ()

 . «ق» يف ةدايز (4)

 . هرم يف ةدايز (5)

 .لصألا يف صقن (0)
 . «ءب» يف صقن (؟)

 غ5



 [ا م هذ]

 .لَسَكلا (”هنم) ردصلاو لَك وبف لكي ليك وحن (”حيحصلاف)

 ىدري ّيدَرَو «قوبلا )ّ 'هنم) ردصملاو ٍينَه ويف ىَوْبَي يوه وحن لتعم او

 | .ىَدَرْلا ردصللاو ءدر وبش

 ىلع عج امم فلأ هرخآ يف فرحأ ةثالث ىلع ناك ام (”لك) كلذكو

 ىحرو ءءاَقْقأو اَقَق :نوحن حيحصلا نم هريظن ىلع اسايق روصقم وهف لاعفأ
 .لامجأو لَمَجو «لابجأو لَبَج ةلزنمب هنأل ؛ءاَحْرَأو

 روصقم ونبف لدعلا نم فرحأ ةئ 3 ةثالث ىلع داز امم لوعفملا ىنعب ناك امو

 ىَطْعُي ّيِطْغَأ هلعف نأل ؛ِجَرْخُم ةلزنج ئطغم نأل "ىقّلتسو '"' «ئطم :وحغ
 : رشم لشم "أتش يذم وهف جر جرخأ :لوقت 5 / َىَطْعُم وبف

 وأ ةلئفل عج لكو «"ىَقْلَسُم وهف َيَقْلَسو ٠ 'جرحدُم وهف جِرْخُد :لوقت كنأل

 ةلزنمب هنأل ؛ ؛روصقم وبف ئرفو ةّيزفو «فْزَف ' ”ةيْبرَو «ئرغو ةورْغ :وحن ةلعف

0-7 
 .برقو ةبرقو «مربو ةمرب

ذخؤي هنإف حيحصلا نم يظن هل دجوي روصقم مسأ لكف
 ملامو «ءسايقلاب 

 .ءاضرلا :وحن برعلا نم عامسلا اهيف َعَبَتُي ةغل هنإف حيحصلا نم ريظن هل دجوي

 .«ق» يف صقت )١(
 . «ق» و «ب» يف صقن (0)

 ١ «قد و هرم و ه«ب» يف صقن (5)

 .«ره يف ةدايز (4)

 . «مرهظ ىلع هاقلأ :ءاتلس : (قلس) ناللا يف (ه)

 .ىقلتسو : «ق»و «ب» يف (0)

 1 .يقلتسم وهف : هق» يف (9)
 ٠ «يزلا ليسلا غلب دقه :لثكا يفو ,ءالا اهولمي ال يتلا ةيبارلا :ةيبزلا (ه)

 .ةراجح نم رذق :ةمربلا (1)
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 سيقملاو ءلعاف ىلع ضار هنم فوصوملا "مسالا ّنأل ؛عامسلاب الإ هيلع محي ال
 .انركذ ام وحن لعق (''ىلع) هنم فوصوملا مما ناك ام بابلا اذه نم

 ءالع ْمَلَْي َّمِلَع :وحن ةفلتخم هرداصف لعاق ىلع هنم فوصولا مسأ ناك امو

 م ةدحاو ةقيرط ىلع ْعئجَي م اماف ةَمْحَر َمَحْرَي َّمحّرو الْبَج لَيْجَي لبَجو

 .انلق 6 هباب يف درطي ام (””ىلع) ساقي اك هيلع سايقلا زجي

 :تلعاو تلسأل ارهصم ناك قارا نيلعز ]صقل وودسلا انا ةليمق

 ءءايطعإ كيطغأ ةوض ةودم ويف تيلتمفاو ها ”ةتللقفاو تلكفساو تلكفلاو

 تاعلتا " يقلشاو ( انقلش ىفلماو) ءاوقلا فيفا ءادتقا تيدققاو

 نم اسريظت له ابايق ةدود انك نةاشفملا هدف: ءاطتخا " لطتشاو

 .افاتقكلا تقتعماو اراد تزدفاو ءاجازخإ تيبرخ ا نع بيلا
 ا :رخآ َمَجْنَرَحاَو ءاجارختسا َجَرْخَتْساَو

 هنم لتعللا هردصف لصو فلأ هلوأ يف لاعفألا نم ناك ام لك ("”كلذكو)

 .دولل#

 .هنم فوصوملا ممأ نأل :«قدو هردو هبه يف (1)

 .«قعو «ب» يف صقن (1)

 . هب» و لصألا يف صقن (5)

 ٠ «ق»ل و هره و «ب» يف صقن (4)

 .تللعفا وأ : ند ف ()

 . «نيطبلا ريصقلا ظيلفلا :ّرمع الو زمه أطنيحلاو .هنطب خفتنا :لجرلا أطْنَبْحا» : (طبح) ناسللا يف (ه)

 . هاوحدزا :موقلا مجنرحا» : (محرح) ناسللا يف (5)
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 ء”"ءاَبقو ةَيِسْكَأو ءءاّسك :وحن دودمت وبف ةلعفأ ىلع هعمج ناك ام لكو

 .ةلذقأو "لاّذقو «ةرحأو راّمح :حييحصلا نم هريظن نأل ةَيبقأو

 .ءءاذع هتْيداعو ءءاّمر هتيمار :وحن دودمم وبف تلعافل اردصم ناك ام لكو

 هتبراضو ءالاتق هتلتاق :حييحصلا نم هريظنو ءدحاو امهانعم ('”او) ءآلو تْيَلاوو

 وبف جالعلل وأ توصلل ناكو «لوألا موضم رداصملا نم ناك ام ("”لك) و ابارض

 امأف ءحاّبنلاو ءْحاَرّصلا :حيحصلا نم اههريظن نأل ؛ءاّوُعلاو ءءاعدلا :وحن دودمب

 :ناتخل ا" هيفف ءاكبلا

 !"ةلزنمب هلعجيف هرصقي نم مهنمو «توصلا باي نم هلعجيف هدي نم مبنم

 ْ صاَمَقْلا ةلزنمب ("اهّنأل ؛) ءادنلا وحن جالعلاو نزحلا

 دجوي ملامو ُهاَرْجَم قرأ حييحصلا نم ريظن هل دجو ام لك ('”كلذك) و

 ةبشخ وهو ءالقللاو «تّبَن وهو .هالألا ومن 0 هيف عبتأ حيحصلا نم ريظن هل

 نإ كلذ فرعاف عامسلاب الإ اذه ('””لثم) ىلع مَكْحُي الف ءنايبصلا اه بعلي

 .ىلاعت هللا ءاش

 . «ةيبقأ عجلاو .هفارطأ عاتجال كلذ نم قتشم سيلي يذلا بايثلا نم دودمم ءابقلاو» (ابق) ناسللا يق ()

 . «سرفلاو ناسنإلا نم سأرلا رخؤم عامج :لاذقلا» : (لنق) ناسللا يف (0)

 .«ق» يف صقن (9)

 . «قد و هره يف صقن (8)

 ٠ (ىب) ناسللا :رظنأ (ه)

 .جالعلاو نزحلا باب يف هلعجيف : «ق» يف (0)
 .لصألا يف صقت ()
 .بثولا :اهحتفو فاقلا مضب صايقلا ()

 اهم يف ةدايز ()
 )٠١( «ب» يف صقث .
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 ْثْنَوملاو ركذملا ُباَب
 نع ربعي نأ زوجي هنأ :كلذ ىلع ليلدلاو يكذتلا اهلك ''ءايشألا لصأ

 ابلصأ نأ انماعف ركذم ءيشو «ءيش :انلوقب اثتؤم وأ ناك اركذم ءيش لك

 بهاذو «ةمئاقو مئاق وحن «ةمالعب ركذملا نع جرخي ثنؤوملا نأل (”و) ريكذتلا

 :نيبرض ىلع ركذملاو ثنؤملاو «ةبهاذو

 .ثانإلا جرف هل ناويحلا نم ناك ام :يقيقحلا ثنؤملاف

 .روكذلا لّبَق هل ناويحلا نم ناك ام :يقيقحلا ركذملاو

 تناك ءاعابطو « (”اعامسو) اسايق فرعي ثنؤملاو ركذملا نم برضلا اذبف
 ءرامحو ءلمجو «ةقانو ةأرماو ءلجر :كلوقك نكت موأ ثينأتلا ةمالع هيف

 .كلذ يف فالخ ال (”و) "قاتعو ءيذَجو ءشبكو ؛ةجعنو «ناتأو

 .يقيقحلا ىلع لوم وبف ثنؤوملاو ركذملا نم يظفللا اّمأو

 :نيبرض ىلع ثنّوملاو

 .ةمالع ريغب ثنؤمو «ةمالعب ثنؤم

 .ءامسألا لصأ : هربو هب يف )١(

 . «ق» يف صقن (0)

  هرهاو ءاي» يف صقن (5)

 .ةنس اهيلع تحأ اذإ ىزعلا دالوأ نم ىنألا :قانعلا :ليقو ءزعملا نم ىثنألا :قانعلا (5)

 . 4قد و نداو هنب» ِق صقن (0)

 5و



 :ثالث ثنؤملا مسالا يف ثينأتلا تامالعو

 ."'ةحلاصو ءةمئاقو «ةماسم وحن جاردإلا يف ءات ريصت يتلا ءاهلا :ىلوألا

 ةحلاص (”و) ؛ةمئاق (”و) ةَملْسُم :كلوقك ًءاه تناك اهيلع تفقو اذإو
 ءامسألا قحلت يتلا ءاتلا نيب قرفلل ءاتلاب لصّوو ءءابلاب اهيلع "”فقُو انو

 ءات يف فقولاو لصولاف ءَتَبَهَذَو ءتماَق :وحن لامفألا قحلت ىتلا ءانلا نيبو
 .لاح نك ىلع ءاتلاب لعفلا

 لصولا يفو ءءاملاب فقولا يف ةّتلعجل تَبَهَذ وأ َتَماَقِب الجر تْيمَت ولو
 .هَبَهَذ تيأرو ءفماق ينءاج :تفقو اذإ :لوقتف «لعفلاو مسالا نيب قرْقتل ءاتلاب

 يف درطم سايق اذهف :ىتفاي ةَبَهَدِب تررمو ٌةماق ينءاج :تلق َتْلَصَو اذإف

 يع كلذلو «ثينأتلا (اكءات) هيف لعف 03 يفو ؛ثينأتلا ءاه هرخآ يف مسأ 13

 .لاعتسالا يف اوقرف

 اضيأ ءات يبف تاحلاصلاو «تاماسملا وحن ةمالسلا عمجج قحلت ىلا ءاتلا اّمأو

 .عمجاو دحاولا نيب قرفلل فقولاو لصولا يف

 :نيبرض ىلع يهو «ةروصقملا فلألا :ةيناثلا ةمالعلاو

 .لاح لك ىلع ثنؤمال الإ نوكت ال :اًمّهدحأ

 .ةحلطو هر» يف )١(

 .لصألا يف صقن (5)

 .ءاعلاب تلصوو ءابلاي اهيلع تفقو انإو : قد يف

 ٠ «ق» يف صقن ()
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 ةروصو ةنروص قافتال ءرابتعالا نم برضب ثنؤمال هنأ مَلْعُي :رخآلاو

 .ثينأتلل ال قاحلإلل نوكت ىتلا فلألا

 :اهركذم ءىَتْطَعَو ءىَبْصَعَو ءىَرْكَس :وحن نالْعَق ىلع هركذم امم ىلْعَف وأ ىرشبو ىرخأو ءىلْبَح وحن ىلكُف ىلع ناك اهف :ثنؤملل الإ نوكي الام اّمأف
 .ناشطعو نابضغو «نآركس

 رْفْعُج لثم مالكلا يف سيل هنأل ؛ريغ ال ثنؤمال ىلْعُف فلأ تناك افنإو

 .ىلْعُف هب ٌقَحْلَتف ءافلا حتفو ملا مضب

 "”ابيف ثنؤملاو ركذللا نيب قِرُق دقف ْنالْعَف اهركذم "يتلا ىلَْف امأو
 نيب قرف 5 نيغ ال ثنّومال ىلكَف لعُّجو ريغ ال ركذملل نالْثف لعّجف ؛ءانبلاب

 هبشأ امو ءارحو رمحأ :وحن ءثنؤملل ءالْعَفو هركذملل لَعْفَأ لعُجف ؛ءالْغَفو لفأ

 .كلذ

 :كلذكو «ثينأتلل الإ هفلأ نوكت ال ىراَبُحو ءىراكس وحن ىلاَعفو «ىلاَعَفَو

 .ىضرمو ؛ىله وحن اعمج ناك اذإ ىلْعَ

 :ربتعيف ةروصقملا فلألا نم رخآلا برضلا امأو

 انإو ؛ثينأتلل ًاَلَع "هيف فلألا تسيلف ثينأتلا ءاه مالكلا يف هثقحل نإف

 .قاحلإلل يه

 .ىَقْلَعو ءىَطْرَأ :ومن ثينأتلل هفلأ كلذف ًءاهلا هقَحْلَت / نإو

 .هرك له يذلا : «قداو 4رداو «ب» 2 ن3

 .هيف ! «ق»و هردو «ب» يف (5)

 .ًاييف : هرطاو ةنيبط ف قل
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 يف ةاَطْرأ :لوقتف ثينأتلا ًءاه هّقحْنَت كنأل ؛قاحلإلل هفلأف :ىطرأ اًمأَ

 .رقثجب قحلم وهو «عملا يف ىَطْرَأو ,دحاولا

 :برعلا نيب فالخ هيفف ىَقْلَع امأو

 5 َةاَقْلَع / :لوقيف َئطْرَأ ةلزنج اقحلم هلعجيف ءابلا "هقحْلَي نم مهنم 08,

 ّىطْرَأو «ىَقْلَع اذه : :نولوقيف نوُنَّوَنُي ةغللا هذه لهأو ةاطبأ :لوقي

 نوكتف «ءاهلا ُةّقِحْلي الو نوني ال نم برعلا نمو (ئطرأو ّىقلعب !تررمو)

 تررمو « (ىَقْلَع "ةتيأرو) ىَقْلَع هذه :لوقيف ثينأتلل د ىلع فلألا

 :جاّجعلا لوق دشنأو ءىَبْصَعَو ىَرْكَس :لوقت اك ىَقّلعب
 هز ٍروُكُم يفو ىَتْلَع يف نَتْسَي 2 هال

 . (”ريكذتلاو) قاخلإلاو «ثينأتلا نم نيبجولا ىلع

 ءءاَهَقُقو ءاَسقْتَخو ءءارْسمَح :وحن (”يف) ةدودمملا فلألا :ةثلاثلا ةمالعلاو.

 فلألا هذهو ؛ثينأتلل هفلأف اهتنز ىلع نآك ام عيمجو «”ءالَمْرَقو ءابصنأو

 :نيبرض ىلع اضيأ

 304 :الاص اج صئاصخلاو ؟؟5صو همص ؟ج لوصألاو فص ؟ج هيوبيس باتك :رظنا ()

 .لصألا يف رّركم ()
 .ثينأتلل هدنع فلألا نوكتف : «قد يف (0)

 , «ق» و هره يف صقن (4)

 انّبه هب قأو «ةصبتلا نم قبس ايف ه4 ص :رظنا .فرصتي الام باي يف ىفم دقو نركم دهاشلا اذه (ه)

 .قاحلإلل اهقلأ لمجو اهريكذت ىلعو ىقلع ثيتأت ىلع ادهاش

 . «ر» يف ةدايز ()

 .خسلا يقاب ىف صفت (0)

 . هعضوم ءالبركك ءالمرقو» :7لمرق) سوماقلا يف (ه)
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 .قاحلإلل رخآلاو «ثينأتلل اهدحأ

 .انركذ ام وحن :ثينأتلاف

 انلعج ام نأ :بابلا اذه رابتعاو ءءاَيْوُقَو ءءابلع فلأ (”وحن) :قاحلإلاو
 الأ «تينأتلل فلأ هيف سيل هقفاوي نزو ىلع مسا مالكلا يف سيلف ثينأتلل هقلأ

 هب قحْلَتَف لاللعف الو ؟ءاَمَفْنَح هب قحلُيف لالَلعُف مالكلا يف سيل هنأ ىرت

 ؟ثينأتلا فلأ اهرخآ يف يتلا نازوألا نم كلذ ريغ الو ؟ءالمُرق

 ةلثمألا نم هنزو ىلع مالكلا يفف ثينأتلل ال قاحلإلل هانلعج امو

 ساطْسُق هلثم "'ءابوقو «لآلغف هنزوو ٌجاَدُّرِس هّلْثم ءاَبْلعف « ("اهب) قحلأ ام

 لصألا اذه ىلع سقو «بابلا اذه نم كيلع درو ام ربتعاف كلالْعُف هنزوو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هفرعت

 ذخؤي '”هنإف :يقيقحب سيل امم ثينأتلا مع هيف سيل يذلا ثنؤملا اّمأو
 :ءايشأ ةعبرأب ثنؤم هنأ معّيو ءاعامس برعلا نع

 :غبارلاو ءريسكتلا ىلع هعمج :ثلاثلاو ءهّيَلِإ ةراشإلا :يناثلاو ءهّلُكف :اهدحأ
 ' .هريغصت مع

 ..برقعلا ( ةْنَبَسْلو نادلا َتَيِنب (”دق) :وحن لعفلاف

 )١( هب» يف صقن .
 , «قق» يف صقن (؟)

 ...هلثمو ءابوقو : هبه يف (0
 ْ ءاإف ؛ هدو هم يف (9)

 رثكأو .هتخدل ابل هبلتو ءهّبلت حتفلاب روبنزلاو «برقعلاو ءةيحلا هحيسل» : (بسل) ناللا يف ()
 ش .هدحأو ىنعب غدللاو عسللاو بسللا ...برقعلا يف ليعتسي ام
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 يف ناّرّبفلا كناتو ءردقلا كلتو «لجّرلا "هذهو رادلا هذه :وحن ةراشإلاو
 () هع ام

 . ةينمث
 ب -

 فرحأ ةثالث ىلع ناك ايف (ركذملا نم ثنؤملا "نيبي هنإف) :ريغصتلا امأو

 ,ةنييغو ةَمْيَدَقو َةَرْيَدُق :اهريغصت يف لوقت نادو «نْيعو ءمدقو داق :وحن
 اهنإف ديدحلا عردو سْرْعو .ءسْؤقو «بْرَح :وحن تذش ًافّرخَأ الإ َةَرْيَوُدو

 .'"ريغصتلا باب يف ”لاهتلع انركذ (و "اه انركذ) دقو ءءاه ريغب ْتَرَدَص

 هنأل ؛هريغصتب هثينأت هيف نّيبَتُي الف ادعاصف فرحأ ةعبرأ ىلع ناك ام امأو

 امْهو - باقعو برقع ريغصت يف بيقعو بريقع :وحمن ءابلا هقحلت ال

 ءابلا ةدايز اولقثتساف «ثينأتلا ءاه ةلزنمب عبارلا فرحلا اولعج مهنأل ؛  ناثتؤم

 :اولاقف ءابلاب اهورغص ءءاّروو ماَدُق :امهو ءنيفرح (''يف) الإ ؛بابلا اذه ىف
 0 س اظ)ةكو اسر 5< هر
 ايو ١ :؟”ىماطقلا لاق ,اوَقِيَرَوَو ديد
3 

 .لجّرلا اذهو ؛ «ق» و هم و ءلصألا يف ()

 ثنؤت برعلا ةماع :ثيللا لاق ىثنأ ومنو زوجلا هب قدي ام ردق رجحلا :ربقلا» : (ريف) ناسألا يف 0

 . «ثنؤيو ركذي ربفلا :ءارقلا لاقو ...ربفلا

 . «قد» يف صقن (9

 . هر» يف صقن (5)

 .اهللع : هرد يف (ه)

 ٠". ١ص يقأي ايف رظنا ()

 .خسنلا يقاب يف صقن ()
 .278 ؟ادص ؟١ج صئاصخلاو ءاذص جاو 17ص ؟ج بضتقلا :يظنإ (4)

 .ءغص هتاويد :رظنأ (5)

 لجلاو ١7ص فرصني .الامو فرصتي اس :رظنإو ءءاص ؛ج و 97ص ؟ج بضتقلا يف دريلا دهاوش نم وهو

 هج شيعي نباو « (مدق) سورعلا جاتو ءناسللاو حاحصلاو ىهص ةغلبلاو ؟هدص ؟ج يرجشلا نبا يلامأو ؟هذص

 1 1 .هإ/ ةيبرعلا دهاوش مجعمو ءكالبص

 اثق



 براجتلا لْبَق شيلا تالَقَغ ىَرأ يننإ ملحلاو بيِرْجَتلا ةَيِدُيَدَق

 /!”هنإف) ثنؤم لك نأ ريغصتلا يف ءابلا نيمسالا نيذه مهقاحلإ يف ةلعلاو

 الو «لعف ءاروو مادقل سيئو «ءكلذ ريغو هيلإ ةراشإلا وأ «هلعفب هثينأت نيبتي

 .نائنؤُم اهنأ ٍمْعُي ل ريغصتلا يف ءابلا ايقحلت مل ولف ءاهيلإ راشي
 ىلع رمألا بلاغ يف ناك اثنؤم هدحاو ناك اذإ هنإف :ريسكتلا عمج اّمأو

 "”ثنؤي نَم ةغل يف نّسْلو ناّسلو ,عركأو "”ءاّرُكو / .عّرْذأو «عاّرذ وحن لّعْفَأ

 .ةّرمْحَأو رامحك َةَئِْلَأ هدنع هعمجف (”ناسللا) رّكذُي ْنَم امأف «ناسللا

 نيب .قرفلل ثينأتلا ءاه هقحلت سانجألا ءامسأ نم اريثك نأ معاو :لصف

 ةطبو «عمجلل جاجدو ”دحاولل ةجاجت :وحن هعمج (”نيب) و سنجلا نم دحاولا

 .عيمجلل مامحو ءدحاولل ةمامحو ؛عيمجلل طبو ءدحاولل

 اذه :لوقت ؛ىثنألاو اهنم ركذلا ىلع عقت سانجألا هذه نم ٌةّدحاولاو
 افإو ءاهثينأتل ءايشألا هذه يف ءابلا لخدت ملو ءركذ ةطب اذهو ركذ "”ةماح

 .هنم عما نيبو سنجلا نم دحاولا نيب قرفلل تلبخد

 , رد يف صقن 0)
 قاسلا قدتسم وهو ءرماو ليإلاو ليخلا نم فيظولا ةلزنمم مفلاو رقبلا نم عاركلا» : (عرك) :ناسللا يف (0)

 ش . بحللا نم يراعلا
 ناسللاو..» :ةاص ةغلبلا يف يرابنألا نبأ لاقو ؟١عص ؟ج بضتقئلاو 11ص ؟ج هيوبيس باتك :رظنأ (

 . هريكذتلا ىتعلا اذه يف زوجي دقو ؛ثنؤم وبف ةغللا هب تيتع ناو ءركذم وبف وضعلا اذه هب َتْيَنَع نإ

 . «ىم يف ةدايز (؛)

 . «ب».و لصألا يف صقن (5)
 .ةدحاولل : «قد و هرد و هبه يف (1)

 .ركذ ةطب هذهو ءركذ ةمامح هذه : «ق»ا و رس يف (9)
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 دحاولل ناك ةجاجد :تلق اذإو « (”'هنم) "'عمجلل ناك جاجد :تلق اذإو

 .ةجاجد وأ ناك اكيد (”ادنم)

 :"اريرج لوق جاجد هعمجو :ةجاجد هل لاقي كيدلا نأ ىلع ٌليلدلاو
03 

 سيقاونلاب ٌعْرَقَو جاجّتلا َتْوَص يِنقَرَأ ِنْيَرْيَدلاِب تزكذت اَنْ

 يف وهو نأ ةيحو ءركذ ةيح :لوقت «قنألاو ركذلا ىلع َةّيَح :كلذكو

 :”اريرج لاق ءسنجلا عقوم تعقو ةفص لصألا

 ٌرْكَذلا ةّيحلا َلوُصَي نيح َنْفِرْطُي أجل يِنَب اي مكنم َثيِفاََحْلا نإ

 .سنجلل نك : هع يف ()

 - «ق» و «ب» يف صفت ()

 . «ب» يف صقن ()
 . ؛يواصلا عبط) ؟اص هناويد :رظنا ()

 15ج لوصألا :رظناو 8ص لماكلا يف دربملا دهاوش نم وهو :ةيبرعلا دهاوش مجعم يف ركذ هل دري مو

 « (ديلولا ريد) نادلبلا مجعبو «هعص يلأللا طمسو ءثالءص فيرحتلاو فيحصتلاو ١٠هص ؟١ةج صمختاو 55ص

 الإ وه نيأ يردأ الو ءماشلاب ديلولا ريد» توقاي لاق :نيريدلا ٠ (ججد) ىورعلا جاتو ٠ (سفن) و (يجد) ناللاو

 قراصنلا بارضم وهو ءسوقإن عمج :سيقاونلاو .تيبلا ..تركذت امل :هلوقب دارأ هايإ :اولاق ريرج لوق يرسفم نأ

 «قشمد برق عضوم :نآريدلاو» :لاقو اص ينغلا دهاوش حرش يف اضرع يطويسلا تيبلا ركذ دقو ءةالصلا تاقوأل

 .؟١(ص هناويد :رظنا (6)

 (ثفح) ناللا :رظناو ماسح لماكلا يف دبا دهاوش نم وهو «ةيبرعلا دهاوش مجيعم بحاص هركذي ّى

 اخفن خفنيو مظعيو خفتتي ؛مرجلا ريفص نوكي تايحلا نم برض ثيفاقحلا :شفخألا لاق» :لماكلا يف دربملا لاقو

 ,ريرج هوجي يذلا أجل نب رمح موق م :أجخ يتيو ههل ةلئاغ ال اديدش
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00 
 هبؤر لاقو

 قّرألا لوُط نم دّيصألا ةّيخاك

 كوم هلعج ولو ءديصألا لجرلا :لوقت ك ركذم وهو ديصألاب هفصوف
 ءارثح (”و) َرَمْحَأ وحن ُءآلَمَف :لَمْفَأ ثنؤم "نأل ؛ءاديصلا ةيحلاك :لاقل

 هعمجو هدحأاو نيب قرفلل سانجألا نم ناك ام عيمج ىرجملا اذه يرجي و

 ِةَرْب :كلذكو «سنجلل ٍرْمِتو دحاولل ِةَرْمَت :وحن اناويح نكي مل نإو «ءاملاب

 امبأ "”ناك ام لكو ءدرطم باب اذهف ِرْمْبو '"ةَرْسَبو يعشو ةَريعشو ٌرْبَو
 :هريغصت يف لوقت لّيخو «لبإو منغ :وحن ثنّوم وهف لقعي ال امن عيمجلل

 لقعي 086 عمجلل امسا ناك امو ؛ (كلذ "هبشأ امو) ةَلْيَبْخو ,ةلَْبَأو ةَمْيَنُغ

 .مُيَوُقو ءطْيَهُرو يفت :هريغصت يف لوقت ءموقو ءطشَرو ءا"رفن وحن ركذم وهف

 ركذملا هيف كرتشيو ؛هدحاو ىلع عرف هنأل ؛ثنؤم رسكم عمج لكو

 )١( هئأويد رظنا صيلا٠١,

 يذلا :ديصألا .ةلوادتما وحنلا بتك يف هب دهشتسا نم ىلإ دتهأ لو :ةيبرعلا دهاوش مجعم يف ركذ هل دري لو

 .تافتلالا عيطتسي ال

 ...نأ الإ : هقه يف ©)

 . «قد يف صقن (0)

 . هر» يف صقن (4)

 .ةرسب هتدحاو .هتضاضفل بطري نأ لبق رملا :رسبلا (5)
 ...اممأ هيف ناك ام لكو :لصألا يف (2)

 . ه«ق» و هردو «ب» يف ةدايز (0
 ,لقعي امم : «ق»و هبه يف ()
 لاجرلل :لاقف صخ نم مينمو «لاجرلا نم ةرشعلا نود ام :طهرلاو «ءكيرحتلاب رفنلاو» : (رفن) ناسللا يف (8)

 «ميظفل نم مهل دحاو ال عجلا ةهانعم ءالؤه طهرلاو موقلاو رفثلا :سابعلا وبأ لاق «رافتأ عبلاو ءءاستلا نود
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 دجاسم :كلذكو ءدونُه :دنه عمج يفو ءدوُيُر :"”ديز عمج يف كلوقك ثنؤملاو

 زع هللا لاق ءلاجرلا تبهذو «دونبلاو دويزلا تماق :لوقت ءلاجرو «ٌباَوَدو

 .4اهياولأ تحتْفَو "اهوُواَج اَذِإ ىّتَحم :لجو

 مل هنأل ؛ركذملاب هصاصتخال ؛ركذف نونلاو واولاب يذلا ةمالسلا عمج اَمأَ

 .ثنؤملاو ركذملا هيف كرتشيف ةيعرفلا يف نكي

 وأ مدقت هلعف ريكذت زوجي الف يقيقح ثنؤم لك نأ معاو :”لصف

 كلذكو دنه ماق :لوقت نأ زوجي ال «تماق دنهو ءدنه تماق :كلوقك رخأت

 اف:رعاشلا لاق 5 ءرعشلا نم ذاش يف الإ ىقيقحلا ثنؤملا رئاس

 (ماَشَو بلص اًبتسسأ "باب ىلَع) ِءوَس 3 لطبخ هدا َدَلَو ذهل

 نم هّدعابت / ريكذتلا ىلع هلم افإو «مبمالك يف ريثكلاب اذه سيلو

 هبثأ فوسو 774 ص يف يبتنيو «بابلا ةيان برق ىلإ رقسم وهو + «ب» يف طقس «ديز» ةللك دعب دجوي (1

 فصتتم ىلإ ثتؤم رثكم عمج لكو :هلوق نم يريصلا مالك نأ ظحالُيو .هللا ءاش نإ هعضوم يف طقلا ءاهتتا ىلع

 .لعافلا باب يف هركذي مل هنأل انبه كلذ ركذ اقإو لعافلا باي ثحابم نم دعي +00 +84 م

 ,رمزلا ةروس نم 77 ةيألا 0)

 . هرد يف صقن (5)

 145 هناويد :رظنأ .ريرج وه (4)

 نبا يلامأو «اةص ؟ج صئامخلا :رظناو ,؟ةةص "جو ؛ ١ةهص ؟"ج بضتقلا يف دربملا دهاوش نم تيبلاو

 ءالكص ١ج حيرصتلاو ءةةدص ؟ج ييعلاو ءةاكص هج شيعي نباو 3؟هص قاصتإلاو 307 ءهدص هج يرجشلا

 يف لاملا» يهو ءةماش عمج ملا :ماخو ءلطخألا ريفصت :لطيخألا خه ةيب ,رعلا دهاوش مجعمو ؟؟ص ةج قومشألاو

 . «ةفورعم دجلا

 :اذكه «» يف رطشلا اذهو يتاثلا تيبلا رطش وهو ءلصألا يف صقن (0)

 لاتق ىلع راملا ضوح ىدل
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 ريغ ثنؤلا يف زوجي يذلا ميدقتلا عم اهنيبو هنيب '"لصفلل ةلعافلا "ةئنؤللا
 .يقيقحلا

 ءاعيمج رعشلاو مالكلا يف مدقت اذإ هلعف ريكذت زوجي هنإف يقيقحلا ريغ اأو
 "الإ «ناننؤم حيرلل نامسا اَمُمو «ُبوُنَْلا نَكَسو لاَمَّتلا به :لوقت نأ زوجي
 هّيَر "نم ةّظعْوَم ُهَءاَج ْنَمَفم :لجو زع هللا لاق 5 يقيقح ريغ هئينأت نأ

 .”'ايقيقح هثينأت سيلو ءثدحاو ظعولاو ةظعوملا أل ؛رْكذف» «ىَبَنْاَف

 عملا ليوأت ىلع ريكذتلا زاج ابّلعف مدقت اذإ ةرسكملا عوملا كلذكو

 #«تانّيَبْلا "'مهَءاَجَو» :لجو زع هللا لاق ءءاسنلا بهذو «لاجرلا ماق :كلوقك

 ضراع ثينأت "عملا ثينأت نأل 4ةنيدَمْلا "يف ون َلاَقَوِل :لجو زع لاقو
 ليوأت ىلع َلِمْح رّْكَذ اذإف ءايقيقح هثينأت سيلو ءهيف انركذ يتلا ةيعرفلل
 ماق تدرأ «لاجرلا ماق :تلق اذإف ؛ةعاجلا ليوأت ىلع لمح َثْنَأ اذإو عج ا

 ىلعو ءلاجرلا ةعامج تماق :تدرأ ءلاجرلا تماق تلق اذإو ءلاجرلا عيمج

 - .ةلغافلا تنؤلإ نم : ه«ق»و هد يف )

 .لصفلاب : هق» و »يف (0)
 .نأل : هقدر هد يف (9)
 .ةرقبلا ةروس نم 706 ةيآلا ()

 هنثؤم يف حصي دلي ام نأ جاجزلا ىريو اذه :هدصو ةةع اج جاجزلل هبارعإو نآرقلا يناعم :رظنا (0)

 ةأرما وحن ةدالولاو لئلا هنع نوكيو ءلقعي ام امأود ٠٠١:  ةهص دج نآرقلا يتاعم يف لاق ءحبق ىلع ريكذتلا ظفل

 ىلع زئاج وهو ءاحيبق ناك كتقان وحتو ءكتراج ماق :تلق ولو «ريكذتلا ظفل هئئؤم يف حصيف لمجو ةقانو ءلجرو

 . «لعقلا ثينأت نع اهظفلب ثزتجاف :ثينأتلا ىلع نالدت ةراجلاو ةقانلا نأل ؛هحبق

 .نارع لآ ةروس نم هك ةيآلا هز

 فسوي ةروس نم ٠١ ةيآلا 0

 .ضراع هثينأت عملا نأل : «ق» و هرم يف ()

5 



 5 اك معا جيري )ع هع ”ارمود * رك 5 7

 ةعامج ' تبذك :هريدقت (َنيِلَسْرَمْلا "جون ْمْوَق تّبذَك » :لجو رع هلوق اذه

 .حول موق

 حيرلا نسحي الو :مالكلا يف هدعب هلعف ريكذت حبقيف ثنؤملا مدقت اذإ اّمأَف

 :يئاطلا نيوُج نب رماع لاق ءزئاج رعشلا يف وهو ءماق لاجرلا الو «ٌبَه

 "اَبلاق#إ لقبأ ضْأ لو اََّققَو تقَتَو ةَنْرم الف

 لقبأ ناكم الو :لاق هنأك «ناكملا ليوأت ىلع «ضرأ» دعب وهو ('«لقبأ» ركذف

 ءانركذام وحن يقيقح ريغ هثينأت ناك اذإ ايف نسحي ليوأتلا اذهو «”/اهلاقيإ)
 :"”ىغثعألا لاق

 .ءارعشلا ةروس نم ٠١١ ةيآلأ ')١(

 «جوت موق تبذك» :ءاج كلذلف «ةيوق :رغصيو «ثينأتلا يزاجم ثنؤم موقلا» ص اج طيحما رحبلا يف (5)
 يف هنأل ثنأو ءركذم موق :ليقو :لقاعلا ركذملا عمج ىلع دوعي ؟ هيلع ريضلا داع ءالقع روكذ دارفأ هلولدم ناك انو ؛
 . «ةعاملاو ةمألا ىنعم

 صصقخناو ءاذكص ؟ج بستحماو ءااذص ؟ج صئاصخأ :رظناو ١1ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو (5)
 ةناّرخلاو حمص اج برقملاو ءاكص هج شيعي نباو ءاتفص و ١ةههدص اج يرجشلا نبا يلامأو ء ٠١ ص هج

 ءااللص اج حيرصتلاو «؛ةةصص اج يتيعلأو تاكص هذهاوش حرشو 2309١ ءامدص ينغلاو قلكحسص ؟جاو ؟اكص اج

 لاقيو ءءاضيبلا ةياحسلا :ةنزملا .!؟هص رئارضلاو :1 ص ؟ج ينوعثألاو ؛,:؟ةص ؟ج رردلاو اللص ؟ج عمبلاو

 «لاقبإلا نم :لقبأو ءاقدو رطللا ىميو ءرطم اذإ قدي رطملا قدو نم :تقدو لوألا ىلع ىنعملاو ءاضيأ ةنزم ةرطملل
 هيف ةروض الو «ةزمبلا فيفختب ابلاقبا تلقبأ ضرأ الو :ىوريو» :يرقنشلا لاق ءابلقي جيرخ اذإ ضرألا تلقبأ :لاقي
 . ءاذه ىلع

 ءابلاقيإ ركذف :«ق» يف (0)

 .هق» يف صفت (1)
 :اذكه ناويدلا ةياورو ١؟١ص هتاويد :رظنا (5

 - اه قولأ تداوحلان إف 22 ةئمل يلو يندم نإف
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 ابب ىتؤأ ثداوَحْلا إف تلدِب ىتّمل ئرتاّمإق

 لما نم ميدقتلا يف هزاجأام ريخأتلا يف زوج ءماق َلاَجّرْلا :كلوق ةلزنمب اذهو

 .دحاو ىنعمب امنأل ؛اب ىدوأ ناثدحلا نإف لاق هنأك ءليوأتلا ىلع

 ءانمدقام وحن حيحص ليوأت ىلع لمْحُي ثنؤملا نم رّكَدّيام عيمج كلذكو

 ركذُي هنإف املا الإ هدحاو نيبو هنيب سيل سنجل امُثا عوملا نم ناكام اّمأَف

 لاق :لخنلا هذهو لخنلا اذه :لوقت رْمَتو ةرمتو ٠ :لخنو ا"ةلخت وحن ثن ثنّؤُيو

 مبنأَك» :لجو زع لاقو 43 واخ لَن ٌزاَجْعَأ | ماكو :لجو زع هللا

 «لخنلل ناتفص امههو «ارعقنم» ركذو «ةيواخ» ثنأف «#ر عقتُم لم لَ ” راجع

 .ريكذتلاو «ثينأتلاب اَنْيَلَع ةّباَشت '"رَقَبْلا نإ» :رق اذه ىلعو

 3 قةباغشتت» :هلصأ هنأل «ثينأتلا ىلع وبق ةَباَشَت» نم ءابلا - انلدمف

 .عراضم لعف وهو ءنيءاتلا ىدحأ فدح

1 

 هجولا اذه ىلع ُهَنْنَأ ولو ءضام لعف وهو «ريكذتلا ىلع وبف اهحتف '”نَمو

 فاصتنإلاو ؟2ص ؟ج يرجشلا نبا يلامأو 45ص ؛ةج صصخلا :رظناو 18ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو -

 جيرصتلاو 2757ص جو ؛56ص !١ج ينعلاو ت/8ص ةج ةنازخلاو 4١: .هص اجو .ةهص هج شيعي نباو :4!7ص

 :ابلدبتو .بكتللاب مي يذلا رشلا :ةمالاو . ؟؟؟ص رئارضلاو (ثدح) ناسللاو ,15ص ”ج ينوششألاو ,كلكص اج

 ءابتجيبب بهذ ؛اه ىدوأو ءضايبلا ىلإ داولا نم اهريغت

 )١( اج جاجزلل هيارعإو نآرقلا يلاعم :رظنا ص/؟١.

 .ةقاحلا ةروس نم ؛ ةيآلا (0)

 .رمقلا ةروس نم ٠١ ةيألا (5)

 .ةرقيلا ةروس نم 7١ ةيآلا (8)

 اضيأ رظناو 5ص ١ج طيخلا رحبلا يف نايح وبأو ./ص هذاوش يف هيولاخ نبا ركذ اك نسحلا وهو (5)
 ,158 ١١ص اج جاجزلل هبارعإو نآرقلا يناعم

 .روهجلا مهو (3)



 [ب/ 1

 .هانْيَلَع "تباع :لاقل

 نيعشلا اذهو هرقلا اذه :لوقت ءاذه وحن يف برعلا مالك يف بلغأ ريكذتلاو
 ١ 5 2 يم ؟ - . 1 .

 .ةّرْبَو «ةّبَحو «ةريعشو ءةَرُمت "'عمج وهو بحل اذهو بلا اذهو

 "ضئاَح ةأرما :وحن ءاهلا اهيف سيل ةفصب.ثنؤملا نم فصواَم اَمأو :لصف

 تافص يبف اهدلو اهعم ناك اذإ لفطُمو «لزْعُم ةيَبظو «عضْرُمو «ثماطو

 لعفلا تح اذإف لعفلا ىرجم يرجت ةفصلا نأ كلذو «ثنؤملا اهب ةفصَو ةركذم

 .اثنوم هسفن يف لعفلا سيلو ءثنؤم لعاف' ٌدأ ىلع لد ثينأتلا ٌةمالع

 فوصوملا نأ ىلع لد ءالا اهتقحل اذإف ءفوصوملا ىلع لدت ةفصلا كلذكو

 هذه قحلت مل افإو .ريكذتلا يف اهبلصأ ىلع يبف ءابلا اهقحلي مم اذإو ءثنؤم اهب

 تاذو ءِْضْيَح تاذ :ةلزنمم يهو «"'بسنلا ةلزنب ْتَلعُج اهنأل ؛ًءابلا تافصلا

 رْجت لو بسنلا اهب ديرأ الو «لازغ تاذو ءلفط تاّدو ءعاَضَر تاذو ءْثْمَط

 :"'سيقلا قرما لاق ءءاهلا اهقحلت مل لعف ىلع

 ليغُم ئاَمَت يذ نع اَْيَبلاَف ًاعِضْرُمو تقرط دق ىَلْبَح كلثف

 .؟ة؛ص ا١ج طين رحبلا رظناو يب كلذب أرق دقو ()

 .يعمج سنج مما وه لب اعجج نيل اذه نإف الإو ءهتم زوجت اذه ()

 9705 - التةص فاصنالا ؛رظنا ()

 (عضر) ناللأو ”5ص ؟ج ينيعلا :رظنإو 254ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو .؟؟ص هناويد :رظنا (؛)

 "ج عمبلاو ,؟5ص ؟ج حيرصتلاو ,1958 .3157/ص هدهاوش حرشو :171 15ص ىنغللو 37؟ص روذشلاو ؛(ليغ) و

 نيل يتلا :عضرملا 07ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 2575ص رئارشلاو :7:5ص ”ج قوشألاو ص ؟ج رردلاو ص

 يأ عضرم ةأرما :لاقيو « دلو ابل نك وأ دلو ابل نكي مم نإو عضرت يتلا :ةعضرملاو ءدلو ابل نوكي دقو دلو اهعم

 «لاغلا هلثمو ءايلآ حتفب لّيغملاو ءنيعلا عفدل يبصلا ىلع قلعت ةذوعلا يهو ةيمت عمج :مئاتلاو :عاضر نبل وأ عيضر تاذ

 .ىلبحلا نيل وأ ءةيتألا نيل وهو ليغلا هتقم :هتليغأ وأ همأ هتلاغأ يذلا
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 :يئاطلا ةرد د ضايع لاقو

 قلاط َءاَقْرَخ فك ُهْئَرَب فيلَص ةليلت نك اشم اَنئام اذإ

 سراتو «عراد َلُجَر :مبلوق ركذملا تافص نم بسنلا هب ديرأامم اذه لثمو

 ىلع نيّيراجب اَِيَلو (عرد وذو ءِسْرت وذ '"'ىنعملاو) سْرتلاو عردلا بحاصل

 :هب داري هّيابو ضئاح كلذكو سرت وذو «عُرد وذ ىنعملا امنإو «َسّرتو ءْعَرَد

 .لعف ىلع راجب سيلو «اذك "'تاذو) ءضيح تاذ

 هيف تلخدأ لبقتسملا ىنعم هنم ءيشب تدرأ وأ لعفلا ىلع هتيرجأ نإف

 يبف تَعَضْرَأو ةلماح يبف تلَمَحو ةضئاح يبف تضاح :كلوقك ءاهلا

 ضرع

 ا”(ادغ) ضيحت يه :لوقت [؟ ادغ ةقلاطو ءادغ ةضئاح يه :لوقت كلذكو

 مَع ةعضْرُم لك ”لهذت اَهنورت َمْوَيل :لجو زع هللا لاق ''(5) ءادغ قلطتو
 :لجوزع هللا لاق :««تعضرأ» اةالمألا) ىلع ترج ابنأآل #«تَعْضْرَأ

 نب ضايع يظفح :ديعس وبأ لاقم اضيأ هيفو ءةرد مأ ني ضايع همسا نأ 16  ”؛ص ديز يأ داون يف )١(

 حرش يف يدادغبلا ديز يأ نع نيتيبلا لقنو ءدبعاشلا اهنم سيل ةيفاقلاو نزولا سفن نم ناتيب رداونلا يفو هقرد

 مجعم بحاص هركذي ملو ةلوادنملا وحنلا بتك نم يأ يف تيبلا اذهب دهشتسا نم ىلإ دتهأ لو .ه1ص ةيقاشلا دهاوش
 عضاوم دهافتتال يتلا ةقانلا :ءاقرخلاو .هبناج وأ قئعلا ضرع :فيلصلاو ؛عيرصلا :ليلتلاو ءرهظلا :نتلا .دهاوشلا

 .اهمئاوق
 .لصألا يف صقت ()

 .تدرأو :«ق» و هه يف (5)

 .«يق» و هرم يف صقن (4)
 جحلا ةروب نم ” ةيآلا (ه)

 ذا



 يضأملا هب ديرأ ولو ؛لبقتسملا هب ديرأ هنأل ؛4ةَفِصاَع ديلا َناَمْيَلَسِلَو

 :"ءاّرقلا ُةَدَّسْنَأ رعاشلا لاق ءفصاع :لاقل“

 رهاط َرْيَغ اه ىَنْرُي ةضئاحك هّلْبَق ماعلاو ماعلا َنوُنْخ تيأر

 هنأل «يرهاط» ْق لخدي مو «لعفلا ىلع اهارجأ هنأل ؛ةضئاح» يف ءابلا لخدأف

 .رهط تاذ َرْيَغ :هب ديرأ امنإو «لعفلا ىلع راج ريغ

 لوخد لبق ةركذم اهنأ ىلع كلدي تافصلا هذه يف ءابلا لاخدإو

 نآل ؛ءابلا اهقحلت نأ زجي مل ءابلا لوخد لبق ةفتؤم تناك ول اهنأل .”(ءابلا)

 "نذق» يف انلق ك هيف ةردقم يبف ثينأتلا ةمالع هظفل يف سيل ثنؤم لك

 :ناثينأت مسأ يف عتجي الث ىرخأ ةمالع هقحلت نأ زوحي الغ ءاييابو «نيغ» و

 ىلإ ثالث نم ثنؤملا ددع نأ ىرت الأ ءظفللا يف رخآلاو ريدقتلا يف اهدحأ

 نأ دبالو ءظفللا يف ثينأتلا ءاه اهقحلت نأ جي مل اهسفنب ةئنوُم تناك امل رشع

 يف انلق 5 ينالثلا ريغصت يف ةمالعلا ربظت كلذلو ؛؟انركذ اَّمل ةردقم نوكت

 .اهلوصأ ىلإ ءايشألا دري ريغصتلا نأل َةَنْيَيْعَو ءةَرْيَدُق

 .ءايبنألا ةروس نم م١ ةيآلا 0)

 .ءارقلل نآرقلا يناعم يف هيلع رثعأ مل (5)
 و «(ضيح) ناسللاو ءحاحصلاو ٠٠١ ص هج شيعي نبا :رظناو 0٠ص ؛ج قاريسلا دهاوش .نم وهو (0)

 يفز ضئاح ةأرماك هلبق ناك يذلا ماعلاو ماعلا ةرهاصم تيأر :دارأ» :(نتخ) ناسللا يفو (نتخ) سورعلا جاتو (نتخ)

 جيرصلا بيسحلا فيرشلا لجرلا ىلإ بطخي هلام رثك اذإ نيجبلا لجرلا ناكف ءبدج يماع اناك اهنأ كلذو ءاهب

 هبت ىلع اهبسن فرشل اه نيجبلا فرشتيف ةنسلا ةبودج يف اهنتؤم ةّيفكيل اهايإ هجوزَيف هتيرح هلام لق اذإ بننلا

 ءاضئاح تيتأ اهنأ امهدحأ :نيتبج نم'راعلا اهءاجف اهب رجف ةضئاحك اراع ابلهأ ثروت اهنأ ريغ هلام يه شيعتو

 .«أضئاح نكت مل نإو امارح ناك ءطولا نأ ةيناثلاو
 ,«قد يف صقن (5)
 .ةرصيتلا نم قبس ايف 7١8 - 70 ص :رظنا (5)

 ع ااكخ د



 هذه نم ءابلا تطقس امنإ هنإ :بابلا اذه ةلع يف 'نويفوكلا لاق دقو

 ىلإ ٌءاَنْحياِفإَو ركذمال نوكت الو "ثنؤملا اهب صقخي تافص اهنأل ؛تافصلا

 ا” ينفتسا تافصلا هذه, ثنؤملا درفنا اًماف «ثنؤوملاو ركذملا نيب قرفلل ةمالعلا

 ثَ تافصلا نم اريثك انيأر انأل ؛(طقست /ةلعلا "هذهو) ةمالَغ نع هيف

 لمجو ”ارماض ةقان :مهلوقك «ءابلا اهقحلت مل اعيمج ثنؤلاو ركذملل نوكي
 نم هوركذام ءابلا طوقس يف ةلعلا تناك ولو ءلزاب لمجو لزاب ةقانو ءزماض

 ثنؤملا هيف ىوتسا ايف قرفلا بجول تافصلا هذه ”(ثنؤملا) صاصتخا
 نأ انماع ءءاه ريغب اعيمج ثنؤملاو ركذملل نوكي امب اوماكت مُهاتيأر املف ءركذملاو

 ةيراج ريغ اهنأو ءكلذب "بسنلا ةدارإ نم انمدقام وهو هوركذام ريغ ةلعلا
 :لعفلا لع

 ءتّنمطو تضاح :وحن يف ءانلا اولخْدُي الأ مهتلع ىلع "نييفوكلا مزليو

 لعفلا ق”ةلعو اننإ "قير ءانلا أل :كلخ :نعع ثدرأ اذإ ةتلئَخو

 هنا صحا ايف ءاثلا لخدت الا نمي ناكف نكذملا لممو تقال لف نين قرتلل
 نيف ءارلا ففلطظ وح لخفلا لع ةيزاملا اةنفملا قالو. السلا” يع كفؤلا
 .ةلماح يبف تَلَمَحو :ةَعْضْرُم يبف تعضرأو :ةضئاح يهف ثضاحو :ةغلاط

 .الهك مغص فاصنإلا :رظنا )١(

 .روكذدلل نوكت الو ؛ثانإلا اهب صتخت :«ق» و هر» يف )١(
 51ص قبس ايف هيلإ راشملا طقلا ءابتتا دعب «ب» نم دوجوملا ةيادب هذه ()

 .«قم يف صقن (8)

 يتلا يه ٌرماضلا ٌةقانلاو اذه .لزاب لجو ءرماض لجو «لزاب ةقانو زماض ةقات :«قد و ند و «ب» يف (ه)
 ِهماْعُر ابل عينتال اهاف مشت زوضو زماض ٌةقانو (ّرض) :نامللا يفو رَتْجَت منو ايف يف اهّرَج تكتمأ

 .ةرصبتلا نم قبس ايف "25ص ظنا 0

 .9"م١ ص فاصتاإلا :رظنأ

 .«ب» يف صقن ()

 قع ا

 اا ىث]



 لاق "'(و) ؛هيلع دهاوشلا انمدق دقو «"'(بابلا) اذه فالخب برعلا مالكو

 :"ارعاشلا

 مَقَت ةلماح لُكِلَو ىنأ 2 ٍمْوِي هَل ٌدوُسمْلا حمْشتَت

 ىلع ليلد  ثنؤملا هب صتخا نإو  لعفلا ىلع ايراج ناك اهف ءابلا لاخدإو
 .ىلاعت هللا ءاش نإ هفرعاف «”اانباحصأ ةلع نم ”هاندرأام تابثو مهتلع طوقس

 يف ثنؤملاب ركذملا فصوي نأ زاج 5 ركذملاب ثنؤملا فصوي نأ زاج امنإو
 يف ثنؤملاو ركذملا فصو قوتسا دقو «ةيهادو «ةباسنو «ةمالع لجر :انلوق

 ةأرماو '"'ةّلوُلَم لجرو «ةعبر ةأرماو «'!ةَعْيَر لجر :كلوقك ثينأتلاب ءايشأ
 "انمدق اك بسنلا هب ديرأ اهف ثنؤملاو ركأملا فصو ىوتسا كلذكو ةّلوُلَم

 .«ق»او «ب» يف صقت (1)
 .هر» يف صقن (؟)

 يف يركسعلا دمحأ وبأ ؛لاقو ءناسح نب ىرمع ىلإ بسنو 70ص هناويد :رظنا ءينايبذلا ةغيانلا وه ©)
 :لوقي يذلا وهو ءرعاشلا قح نب دلخ ءارعشلا ىفو» ٠١: ١5ص فيرحتلاو فيحصتلا

 ماسللا مستقأ 3 فايعلب هوو. ةللتتق د ىَرتكو

 مامحت ةلئلاسح لكلو ىفأ موسيب هلل نونتلا تخت

 (ضخع) سورعلا جاتو ناسللاو ١٠؟ص ةج شيعي نبأ :رظنأو 2750ص فاصنإلا يف يرابنألا نبا دهاوش نم .تيبلاو

 جابص اهحابص ناك اذإ ءوس موي نع ةليللا تضخم لاقيو :ةكرحلاو بارطضالا :ضخنا لصأ :تضخت .(قأ) و (لمح) و

 ش .ىرسك وأ رذنلا نب نايعنلا :ينعي «توملا هل دلت نأل تأ ةينملا نأ :ىنعملاو «غلبو كردأ يأ أو هوس
 .هاندروأام :«قد و هر» يف ١

 .نييرصيلا ينعي (5)

 نيصقلاب الو ليوطلاب ال قاخلا عوبرملا :امحتفو ءابلا ناكساي ةعبرلا (0)

 ىلع لولق ءةلولمو لولم ىثثألاو ...ةلولمو لولمو ءلم لجرو ءهتمس اذإ هنم تللم» :(للم) ناسللا يف ()

 .«لعقلا ىلع ةلولمو :سايقلا

 .ةرصبتلا نم قبس ايق 7179ص رظنا ()



 دنع ''(ثنؤملاو) ركذملا سايق اذهف ءسراتو «عرادو «ثماطو ءضئاح نم

 ,”"بتقلاو ””رهفلا :وحن سايق ريغ ىلع ثنؤيام '"رئاس) ةفرعم اَمأَ
 برعلا نم ةعومسلا ةغللا ىرجم يرجيف كلذ هبشأامو «ليبسلاو «قيرطلاو
 هللا ءاش نإ ةغللا رئاس ذخؤت ؟ هناظم نم ذخؤي

 ,«ر» يف صقتن )١(

 .«ق» يف صقن (1)

 .(رهف) ناسللاو :/ةص ثتؤلاو ركذملا نيب قرفلا يف ةغلبلا :رظنأ ()
 .تلقلاو :«ق»و ردو «ب» يف ()
 ٌَشَقلاو بْشقلا :هديس نبا ...مأ ريكذتلاو ءثنؤي دقو هيعبلا فاكإ :ةبّشقلاو «ْبْشقلاوم :(يتق) ناسللا يف (5)

 .”؟ص ةقلبلا :رظناو «باتقأ عملاو نأ ىقملا

 5 دس



 2 . وج هع ر 5-5

 :ةروصقملا عامبالا قى ملاسلا عمجلاو .ةينثتلا باي
 يا ملأ - ب 3

 ةلتعملاو ,ةدودمملاو

 فلأ هرخآ "'(يف) نكي مم ايف "ةينثتلا كح باتكلا لوأ يف انمدق دق

 .التعم نكي مى :ةدودمم وأ «ةروصقم

 ناك نايف «هربتعت فرحا ةثالث ىلع ناك اف ءاممألا نم روّصقملا ٌةينثت اَكأَف

 ةينثت يف كلوقك ءاي هفلأ َتْبَلَق ءايلا نم ناك نإو ءاواو هَقلأ َتْبَلَق واولا نم

 لاق ءاصعلاب هتيرض اذإ لجرلا َتْوَصَع :لوقت ءياولا نم هنأل ؛ناوَصَع :«أضع»

 :"'ةمرلا وذ

 :"ارعاشلا لاق «ناوجر - :رثبلا /بناج وهو - « حرا ةينْثت فو |[ب / 14

 .ةرصيتلا نم قبس اهف 25ص :رظنا )١(

 .«ق» و «» يف صقت نفل

 :هردصو .؛ة5ص هناويد :رظنأ (؟)

 هنأك توبكتعلا جسنب تءاجف

 ناللا دهاوش نم وهو ؛ةلوادتملا وحنلا بتك يف هب دبشتسا نم ىلإ دتهأ لو ؛ةيبرعلا دهاوش مجعم بحاص هركذي لو

 نئبلل» ايوصع يف ريضلاو «قاقرلا :بايثلا نم يربالا .(قيش) و (ريس) سبورعلا جات :رظناو (قربش) و (ربس) و (امع)

 .اعطق يأ قيرابش بوثلا راصو :ةفاخبو اجسن دفأ :قربشم بوثو ءهاتوقرع :؛رثبلا وصعو

 .محلا نب نمحرلا دبع وه ()

 ؛غ5ص دودسلاو روصقلاو (اجر) سورعلا جاتو ناسللا :رظناو 14ص ءج شيعي نبا دهاوش نم تيبلاو

 :روصقم اجرلاو» :(اجرز ناللا قو .5:3ص ةيبرعلا دهاوغ مجعمو 1ص باضتقالاو ,١1؟ص ا١هج صصخناو

 هب يمر هنأكف «هب نييتسأ :ناوجرلا هب يمرو ....اهلفسأ ىلإ اهالعأ نم رثبلا ةيحان هب مهضعب صخو :ءيش لك ةيحان

 برضي لثم :ناوجرلا يف ىمري الف :هلوق» :بتاكلا بدأ عرش يق يبويلطبلا لاقو «كلاهملا يف حرط هنأ اودارأ كلانه

 .«كلاهملل ٍضّرعُي نمو :هب نواَبشُي نمل
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 يناكم يِنْغَُي نم مّوَقلا لقأ ينإ ؛ ناوي يبى الق
 "”(يئاطلا) ْتْيَمَح "'نب هللا دبع لاقو

 ناَوَجَبلا انأ الول ةّحواطت امدعب نُيَلْبَج نيب "نم هّتُكَراَدَت

 ؛ناَوْسَع :نينيعلا اكاَشَع يقو ناو نم هنآل ؛ناوضر :«أ ذر» ةينثت فو

 1 اَوْشَع ”(ةأرما) :ثنؤملا يف لوقت كنأل
 نم هنأل ؛ناَوَلُع تلقا تيل م ايل حج وه كب السب تيمس ولو

 :ةعيبر نب لهْلَبُم لاق ءَناَيَحَر :«ىّحَر» ةينثت يف لوقتو ٌقَلُعلا
 "ريدم اَيَحَر ِةَرْيَنُع بنجب اَنيبأ ينَبَو ةووُعاَنأَك

 يف لوقت كنأل ؛ناَيَمَع : :«ىمع» فو تْيَدَه نم هنأل ؛ناَيَدُه :«ىده» فو

 امأف ةّيثفو ءناَيثف :عملا يف لوقت كنأل ؛ناَتَتَف :تف» يفو ءناَيْمع :عجلا

 نألو ؛ءايلاب هعمج نم انركذ امل واولا نم ّىَف نأ ىلع لدت الف ةّوفلا :ميلوق

 ردصم وهو ءابلبق ةضلل اواو " 'ةوتفلا يف تبلق افنإو ءهيف نسحت ةلامإلا

 .ينجو ( يصَع :كلوق وحن ءايلاب ناكل اعمج ناك ولو :ءفيفخ

 .نيرئاعلا ءارعشلا نم هتظأو ءرداصملا نم ردصم يأ يف رعاشلا اذه مسأ ىلع رثعأ ل 0)

 .هي» يف صقن (؟)
 .نيلبج نيبام :«ق» يف (9)

 وأ ةلوادتملا وحنلا بتك نم يأ يف هب دهشتسا نم ىلإ دتهأ لو ؛ةيبرعلا دهاوش مجعم بحاص هركذي ل تيبلاو

 1 .بدألا وأ ةغللا بتك

 ...نيعلا اشع قو :«ق» فو :نأوشع :ىشعألا نم أشع قو :هر» يف (4)

 .«ر» و «ب» يف صقن (0)

 2057 ص ةج شيعي نباو 5١ص ؟ج يلاقلا يلامأ :رظناو 55ص لماكلا يف دريمللا دهاوش نم وهو (5)

 دروو «(احر) :ناللاو ,56ص باضتقالاو 8#1/ص مجعتسام مجعبو (ةزينع) نادلبلا مجعمو 50ص تايعصألاو

 :اذكه يتاثلا هرطش ىوريو :86١ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو ءه١5ص ؟ج ةنازخلا يف اضرع

 ريبث انكر ةزينع بنجب
 .ةماهلا ةيدوأ نم ةزينعو «ةياورلا هذه ىلع هيف دهاش الو

 .(اتق) ناللاو .١٠ص :ج يفاريسلا حرشو :١44ص ؟ج لوصألا :رظنا (0
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 :ترظَن فلألا لصأ ىلع لدي قاقتشا نكي مل نإف

 هَنْيَنَت ةلامإلا هيف نسحت م نإو ءءايلاب هّنّْيَنَت ةلامإلا هيف َتَنْسَح إف

 :ىَلَب "(يف) ""(كلذك) و ناين :ةَنيّنَثو هب َتْيَمَت اذإ «ىتم» يف كلوقك ياولاب

 .اهبيف نسحت ةلامإلا نأل ؛ُناَيلَب

 افإو ىاولاب "(ناّولإو) «ناودن :تلقل "(ىلإو) "«ىدل» تينت ولو

 © ىقتلا) ةينثتلا فلأ تدز اذإ كنأل ؛ابلوصأ ىلإ ءابنألا هذه در بجو

 :ةكرح وأ ءفذح نم دبالف "مالا رخآ يف يتلا فلألاو «(ةينثتلا فلأ نانكاس

 ول مث ءناّصَع :ءأصغ» ةينثت يف بجول نينكاسلا ءاقتلال فلألا َتْفَدَح ولف

 لطب اّمَلَف «نينثالاب دحاولا سبتلي ناكف كاصع :تلقل ىنأملا اذه تفضأ

 تناك يذلا ابلصأ ىلإ تبلقنا فلألا ْتَكَرَح اذإو :ةكرحلا تبجو فذحلا

 .انيب اك ةلاحمال هنم تبلقتا

 لاح لك ىلع ءاَي فلألا َتْبَلَق ادعاصق فرحأ ةعبرأ ىلع روصقملا ناك إف

 .ناّيشْعَأ :ىثعأو .ءناّيّيْحَي :ىَيْحَي فو ءناّيَبَلَم

 ءايلاب هتم لعفلا فيرصت نأل ؛ءاي ةثالثلا ىلع داز ايف فلألا تبلُق انو

 ءاي قاولا بلقتف يِبْلُي ىَبلاو ءيعْدَتْسَي ىعذّتساو ءيِفَطْصَي .ىَفْطْما :كلوقك

 .لصألا يف صقت )١(

 .«ق» يف صقن (5)

 .يدي «ق» يف (9

 .«ق» و هرم يف صقن (8)

 .«ر» يف صقت (0)

 .ةنكاس مسالا رخآ يف فلألاو :«رم يف 0)
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 بجو ءايلاب ةثالثلا ىلع داز اّمِم لعفلا فيرصت ناك اّمَلَق .عراضملا ىلع ءانب
 ءايلا ىلع ةينثتلا يف هلمح

 ءناَيّلْبَح :ىَلْبَح "'(ةينثت) يف كلوقك ابل لصأال فلألا تناك نإ كلذكو

  'ارصق' نم ةغل يف - اّيِركَر يفو «نايَراَبَح :ىرابح يفو ءناَيَرْكَذ :ىركذ يفو
 :يدغّسلا "اةَرْجَو وبأ لاق !؟ ءناَيَداَمُج :ىتاّج يفو ءنايِرَكَ

 ("بطغلاو ناّنكلا نم اّيِج نافلإ هبدجشاوهنَئءالاَرَكَحَت)

 بّرَعالو لهأ يف ساتلا نمءاَر ةَُناَمُيال ام وُمْح نْيَيَداَمُج

 ريدقت نأل ؛ناَيَرُدِم :سايقلاو ءذاشف نْييْلألا ْيفرَطل ناوَردم :ميلوق امأو
 ةودثي مث دحاولا اودرفي م مهأ الإ ”ىرفذ :لثم ىرْدِم "(هنم) دحاولا
 .كلذل واولا هومزلأف ىنثم هب اوماكت انإ "(و)

 .«ر» يف صقن )١(

 .ايركز رصق نم ةغل يف نايركز ايركز ينو :لصألا يف (5)
 همسإ نأ هيحاص ركذو 59ص ١؟ج ينافألا يف هتجرتو :تاكرص ةج هحرش يف قاريلا هبن اذكو (0)

 باحصأ ضعي نع ثيدحلا ىور دق هنأو نيعباتلا نم ناك هنأ اضيأ ركذو هثيدحلا باحصأ هركذ ايف ديبع نب ديزي

 أبيف سيلو 70١  ؟١5ص ١؟ج ينافألا يف ةديصقلا تايبأ ضعبو اذه ءباطخلا نب رمع ىأر هنأو ءهتلَع هللا لوسر

 .دهاشلا

 .لصألا يف صقن (؛)

 مجعم بحاص راكأ دقو هيف ابونم سيلو «اموسح َنْيَيَداَمج» :هلوق يو هنم ةعطق ٠7ص فاصنإلا يفو

 هج يقاريلا حرش يف الماك دهاشلا ذرو دقو «لوبجم ىلإ هيسنو «هلكي لو هفاصنإلا يفام ىلإ 58ص يف ةييرعلا دهاوش

 :رظتا ءءالا هيف عمجي يذلا عضوللا وهو ةيِج عمج مما :ايجو نتتسا :هب نجتسإو «فشكتأ :هتع ءاملا رسحتو :114ص

 ربشلا وهو ىدامج ةينثت :نييدامجو :نطقلا :ابضو ءاطلا ناكسإب بطعلاو ءفورعم تابت :ناتكلاو ءاايج) ناسللا

 ...ئطو الو طق عري مل بزاع ًالكو» :(بزع) ناللا يفو ؛(مسح) ناللا :رظنا ءنيعياتتم يأ اموسحو ءفورعملا

 .دعبي بزعي قعمو *ضرألا يف بزعي يدلل بزع لجر :اولاقو

 .نذألا فلخ ريعبلا نم قرعي يذلا عضولا وه افتثا نم :ىرفذلا (5)
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 فلألا تفذح نونلاو واولاب ةروصقملا ءاممألا هذه نم ائيش تعمج نإف/ :لصف 1 / ةم]

 :يحي يف "(و) ءنوفطصم :ىفطصم يف كلوتك «نينكاسلا ءاقتلال ؛هرخآ نم
 :روصقملا ءايركز» يفو نوّسيعو ءنْوَسوُم (ىسيعو "”ىبوم) يفو «نوّيَحَي

 .نويركز

 ءاي تراصل اهوكرح ول.مهنأل ؛كرحُت لو ءاذه يف فلألا تفذح انإو

 ملف افلأ اهوبلق ىتح دحاولا يف اوُّرَف اهنمو ءايلا ىلع لقثتست ةضلاو :ةموضم
 .هنم اوُرَئام ىلإ اهودري

 لثم نونكسي ٠ منأ ىرت الأ ءفيفخ حتفلاو «حتفلا اهتكرحف ةينثتلا اَمأو
 بصنلا يف نوحتفيو ؟"”اهتكرحل الاقثتسا رجلاو عفرلا يف يمارلاو ءيزاغلا
 :نولوقيف نوفذحي هعْمَج يف كلذكو ؟ةحتفلا ةفخل يزاغلاو يمارلا :نولوقيف

 «نويمارلا :اولوقي نأ مزلل اهوتبثأ ول مهأل ؛ءايلا فذحب ؛نوُزاغلاو نوُمارلا
 .دحاولا يف اهوفذح !؟ عملا يف ةكرحلا اوفذحف لقثتسم اذهو «نوُيزاغلاو

 تلعجو «نينكاسلا ءاقتلال ؛ءايلا تفذحف عملا فرحو ءءايلا :نانكاس ىقتلاف

 .عمجا واو مستل ةمض ةفوذحلا ءايلا لبق تناك يتلا ةرسكلا

 ةنكاسلا واولا نأل ؛واولا لبقام ّمَض ىلإ ْيَتْحَي َْب مف نؤنثمو ءنْوَفْطْصُم اًمأف

 رثكأ ىلإ ْحَنْحُي م واولا تَملَس اًمَلَف ءفْوَخو لوَق :وحن «ةحتف اهلبق ناك اذإ لست

 .كلذ فرعاف ؛نينكاسلا ءاقتلال فلألا فذح نم

 مسقنت يهو «فلأ اهلبق ةزمه هرخآ يف ناكام :يبف ةدودمملا ءامسألا امأو :لصف

 :نيمسق

 قنا ِق صقن 00

 ءايهيتكر جل 20قلن و كبد يفد ءابتكرحل مت فق 3
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 .ةدئاز ""(هتزمه) :رخآلاو «ةيلصأ هتزمه '(ام) :امههدحأ

 :نيمسق مسقنيف ةيلصأ هتزهام اًمأف

 .ةبلقنتم ريغ رم :رخآلاو «يلصأ فرح نم ةبلقنم ةزمه :اههدحأ

 اذه يف ”ةزمهلاف) ءاصخو «ءءافشو ءءاسكو « ءاطع :وحنف ةبلقتملا امأَف

 :تولطع نم هنأل ؛(ياّصسخ حو «ياقشو قاسكو قواطع :لصألاو ةيلقنم : 6

3 

 .تيفشو «تيصخو «توسكو

 هنأل ةيلصأ ةزمبلاف « ءاضوو ءءاَرَقو «”ءابخ :وحنف ةبلقتملا ريغ اًمأو

 .تْوْضَوَو «تأرقو «تأبخ "نم

 :نيبرخ ىلع اضيأ يبف ةدئاز هتزمهام اّمأو

 .ءاقرزو ءءارفصو «ءارمح :وحن ثينأتلل هيف ةزمبلا :اهدحأ

 تديز «”ءاَبْرحو ءءاَبْلع :وحن يلصألاب قاحلإلل ةدئاز هتزمه ''؟ام) :يناثلاو
 .حادرْسب قاحلإلل اهيف ةزمبلا

 :"!(كلوقك) ةزمبلا هيف تبثت نأ هكحف ةيلصأ هتزمهام تينت اذإف

 .لصألا يف صفت )١(
 .هد و لصألا يفق صقن (0)

 .«رم يف ةدايز (؟)

 .«ق» يف صقن (5)
 .ءانح :وحنق :لصألا يف (ه)

 تان نم هنأل :لصألا يف ()

 -«ب» يف صقن (9)
 .نيبح مأ ركذ :اضيأ اهنمو نهظلا :اهنمو هنأر :ليقو .عردلا رامسم ؛اهتم ناعم ةدعل ةيلكلا هذه تءاج (ه)

 قنا و ردا قف صقن (5)
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 .ناءاسكو «ناءاطعو أ! (نأء اًبخو) :ناءاّرق

 :كلوقك أواو بلقنت نأ ةزمهلا كحف ثينأتلل هتزههام تينث اذإو

 .ءايركز دم نم ةغل ْق ناَواَّيركزو ءناَواَرفَصو «ناَواَرمَح

 يف ةزمبلا نأل ؛ةينثتلا يف اواو ثنؤملا يف ةزمبلا بلقنت نأ بجو انإو

 يف ثينأتلا ةمالعب تسيلو ثينأتلا فلأ نم ةلدبم يه '''(انإ ل اهبابو ءاَرْمَح

 اان اهوبلقف «ثينأتلا لقث عم نيفلأ نيب ةزمبلا اولقثتسا اهوُنَك اّحَلَ «ةقيقحلا

 "'(وحن) يف ثينأتلا ةمالع نوكت ءايلا نأل ؛ثينأتلا ةمالع نم دعبأ نوكتل

 0 ٍ .نيموقتو «نيبهذت
 تاَواَرْمَحَو ءتاَواَقُرَز :كلوقك ءاتلاو فلألاب عملا يف انوبلقي كلذكو

 ناَواَتْلِعو ناواسك :اولاقف اضيأ اواو ثينأت ريغ نم انركذ اهف ةزمبلا اوبلق دقو
 .ناَواّرقو

 تيوقف ةدئاز اهنأل ؛ةوجأ نّيَواَيْرَحو ءَنْيَواَبْلَع :يف /اواو اهبلقو 1[ب / ؟ه]
 .ثينأتلا ةزمبل اهتعراضم

 سفن نم فرح نم ةبلقنم هيف ةزمبلا تناك امو نيواّسك :يف اهبلقو

 .ةدوجلا يف نيوابلع باب يف اببلق "نود ةماكلا

 بجوف ءدحاولا يف ةريغتم نيغ ةيلصأ ةزه اهنأل ؛حيبق نْيَواَرَق :يف اهيلقو

 .اضيأ ةينثتلا يف ريغتت الأ

 ريغتال ةينثتلا نأل ,”ءاهلا تابثإي ثينأتلا ءاه هرخآ يف ناكام ةينثتو :لصف

 نأ ءانحو :لصألا يفو «ب» يف صقن )١(

 .س يف ةدايز (؟)

 ءهابس يف صقن (؟)

 .اهبلق لثم :«ق» يف (5)
 .ءاتلاب تينأتلا ءاه هرخآ يف ناكام ةيتنتو :«ب» يف ()
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 ل0 8 تافلطو ةهجافتو هفلزنك كاقلاو قلالاب# دقت قاف

 تاحلّطلا ةحلط ناَتئجس انميحعربسم# اظفأ هللا وعز

 دحأو مسأ ِق عمي هلع نونلاو واولاب ثينأتلا انش هرخآ ُق نكام عمج الو

 واولا يهو ريكذتلا ةمالعو «ءابلا يهو (ثينأتلا 'ةمالع) ناتداضتم ناتمالع

 .نونلاو
 باف ءاه هرخآ يف سيلو لقعي "'نمم ةركذملا مالعألا ءامسألا رئاس اَمأَ

 .كلذ هبشأ امو نودلاخو :نورفعج :كلوق وحن نونلاو ٌواولا هعّْمَج
 فلألابف ةمالسلا عج هّتْعج اذإ لقعيال امم ركذملا عيمجو ةثنؤملا ءامسألاف

 فرعاف ؛””تاقدارسو «تامامحو «(تاَيَلْبَحَو) «تاَبَنْمَّرو «تادنه :وحن ءانلاو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ

 )١( ةتاويد :رظنا .تايقرلا سيق ني هللا ديبع وه ص7١.

 ؟١ج عمبلاو «57ص ١ج شيعي نبأو «١45ص فاصنإلا :رظنإو 255 - 756”ص ة؛ج قاريلا دهاوش نم تيبلاو

 دهاوش مجعمو (حلط) ناللاو «(ناتسجس) نادلبلا مجعمو ءالثرص 1١ج صصخلاو :17؟ص ؟ج رردلاو 17ص

 يبرع ةئام جوز هنأو ءاهرك ناك :ليقو ؛يعازخلا فلخ نب هللا دبع ني ةحلط وه تاحلطلا ةحلطو ص ةيبرعلا

 هذه ببس يف ليقو .مبيلإ فيضأف ةحلط هايف دلو مهتم دحاو لكل دلوف :هلاه نم نهرويم عفدو :ةيبرع ةئاب

 ملأ ناتجس نأ ىلإ مهضعب بهذ ءةعماو ةيالوو «ةريبك ةيحانض» :توقاي ابنع لاق :ناتجيو .كلذ ريغ ةيمحلا

 .«جنرز اهتنيدم ماو «ةيحانلل

 . .هب» يف صقن (؟)

 ءام :هقم و هيد يف (5)

 .«ر» يف صقن (4)
 انذاعأ رانلا ةفص يف «ابقدارم مي طاحأ# :ليزنتلا يفو ..ءانبلاب طاحأام :قدارسلا» (قدرس) :ناسللا يف ()

 .«..ءيثب طاحأام لك قدارسلاو «باذعلا نم قدارس مميلع راص :جاجزلا لاق ءابنم هللا
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 ريسكتلا عمج ُباَب
 ةرثك نم '''ءانب هيف مسي داكي ال «فالتخالا ٌريثك ريسكتلا َعمَج د ملعا

 رثكأو ءمالكلا يف اهريغ نم رثكأ اهأل ؛يئالثلا ةينبأ افالتخا "'هرثكأو ءذوذشلا

 ءينالثلا ةينبأ فخأ هنأل ءبّلُك :وحن لْمَف ىلع ناك ام ””لافالتخا) الثلا

 .هيف فرصتلا َرْثَك هباب يف ءيشلا َرْثَك اذاو ءاهرثكأو

 زوهشملا ””و) عمجي امم فئص لك يف َسايقلا هللا ءاش نا '"(كل) ركذأ انأو

 يتأي ال اباب عملا ناك ذِإ هباب نع جرخ امم ًالَمْجو ءهيلع َلَمْعُيل هيف ريثكلا
 .نيعتسأ هللابو «سايقلا هيلع

 :يصو «ةرثع ةدايرز ريغ نم يقالثلا ةينبأ نأ معا

 «"لَمَج ةوحن لعفو ءلفق :ومحن لغو ,”لذع :وحن لثفو ءبلك :وحن لمَ
 لَعُفَو «لبإ :وحن لعقو مّلَض وحل لغعفو دْضَع :وحن لْعَفو ءفتك :وحت لعفو

 .قنع :وحن لعفو 006 :وحن

 .باب :«ق» و «ر» يفو ءلصألا يق ()
 .افالتخا رثكأو :لصألا يف

 .ر» يف صقن (5)

 .هقد و هرم و هبه يف صقت (4)
 -«ق» يف صقن (5)

 .لثملا وه :ليقو ءريظنلاو ليدعلا :نيعلا مرمكب لدعلا (0)

 .لبج :وحت :«قمو هبع يف 0
 عبترا ىثم اذإ هنأل ءاعير يمس جاتنلا لوأ وهو عييرلا يف جتني يذلا ليصفلا :ءابلا حتفو ءارلا مضب عبرلا (8)

 .ادعو هوطخ عسو يأ عيرو

 - اع



 ا فو ان هكا ندأ نادحج نلايقف نيعلا نكاس ءافلا موتفم َلْمَف امأف

 عددا ةنعبسو خذو ةيلكأ ةقؤلقو لك ؟كلوقك لكفأ ةرفعلا لإ ةقالتلا

 هن ا بُمَكَو :سلفأ ةنيوحلاو سلف

 «يبظو لذأو ىّلَذ :كلوقك ءاي وأ اواو هنم لعفلا مال ناك نإ كلذكو
 واولا ىلع ةمضلا اولقثتساف يّبْظَأو ٌقلْدَأ :لصألا ناكو َلْفَأ هنزو اذهف «بّظأو
 .رعآ يحآ هبشي الق ؛ءاي بقتل واولا لبق ام اورسكو :اهوفذحف ءايلاو
 .لعفلا

 .تبأو ,""تّبو «بضأو 6 :وحت فعاضملا كلذكو

 [ا/ ةح] «سولفو :بالك :كلوقك لوُعفو /لاعف ىلع "”ءيجيف ريثكلا هعمج اّمأو

 .باّبضو ءءاّبظو

 خارفو ءبوُمُكو ءباعك :مهلوقك دحاو يف ناتغللا تعمتجا امبرو

 .ثوتبو «تاتبو «يلّدو «ءالدو "ادورفو

 .ريثكب سيلو ءديبعو ءبيلك وحن ليعف ىلع ء يبجي و

 لخفو ءةّروقُصو اة(نوقصو) رْفَص :كلوقك ءابلا ًالوُعُفو ًالاَعف قحلتو

 ."ةّلاَحفو ,ةلوُحُفَو ''(لوخفو)

 نم نابرض امهو ءةأَبجو ءبجو 2ةعقفو ٌعَقَ :اولاق :ةلعف ىلع ءيجيو

 .ةأكَكْلا

 .فوصو ربو نم وه :ليقو ءرضخأ عبرم لبلبم ظيلغ ءاك :تبلأ (0)

 .ءيبي :لصألا يف (5)

 لوّمف :اولاقف ؛ناتغللا هيف تناك امبرو ءنوطبو روسنف لوعفلا امأو» :!0!1ص اج هيوييس باتك يف (5)

 .«باعكو بوعكو «خاَرفو خوُرُ :مهلوق كلذو :لاعفو

 .لصألا يف صقتن (4)
 ١, 91ص ؟ج هيوبيس باتك :رظنأ (5)
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 «نارُيَظو رّبَظو «نانطُيو هبطت :كلوقك نالغفو نالُمف ىلع ءيبجي و

 .نادبعو دّيَعَو .ناثخجو شْحَجو

 .داّرفأو «خارفأ :اولاق «سايقلاب سيلو ءلاَمْفَأ ليلقلا هعمج يف ءيجيو
 0 لاق ءدانزأو .'"'دادجأو 00

 اهدانتزأ ْبَقْنَأ كدذنَرو مريخ أاوحلطصا اذإ تدجُو

 :'"'ةعيطحلا لاقو

 ٌرَجش الو ءاَم ال لصاوحلا ٍرْيُح خَرَم يذب حاَرْفْأل لوقأ اذام

 :كلام نب ْدْعَس لاق ءسايقلاب سيلو «طهارأو طْمَر :اولاق ءلعافأ ءاج دقو

 وحارتْساف طمارأ تعضو يتلا بْرَحْلل سْوؤ باب
 كلل

 سانجأو ءلصألا يف (0)
 .5ه6ص ةهئاويد :رظنا )١(

 357 ص ةج ييعلاو ءلص هج شبيب نباو ,155ص ؟ج بشنقملا :رظناو :1؟ ص ؟ج هيو دهاوش نم وهو

 هب حدقي يذلا ىلعألا دوعلا وه :دتزلاو ١*3 ص ةيرعلا دهاوش مجعمو ١٠6١ ص ةج ينوشألاو تحك ص اج حيرت

 .هريخ ةرثكو ؛هفورعم عاستال الكم هدنز بوقث لمج ؛هران ترهظ حدق اذإ يذلا وه بقاشلا دنزلاو انت

 5١ ةغص ةهئاويد :رظنا (؟)

 يرجشلا نبا يلامأو 6ص ؟ج صئاصخلا :رظناو 45ص لماكلاو .151ص ؟ج بضتقملا يف دربلا دهاوش نم رهو

 3١ ؛ص ؟ج حيرصتلاو .ت؟ 6ص ؛ج يقيعلاو ء١ ١ص هج شيعي نباو ص اج 0 نبا تاراتنغعو ,755ص اج

 6١ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو .(حلط) مجعتناام مجعمو ء(خرم) و «(حلط) ن دلبلا مجعمو ,165 ١ص ؛ج ينوثألاو

 .«رجشلا ريثك ٌرضن ٌرْهَح ةيثباولاو كدف نيب داو هنأ توقاي ركذ :خرمو

 ىلع ادهاش انّه هب قأو ةرعبتلا نم ىضم ايف 5؟5ص رظنا .ءادنلا باب يف ىطم دقو .رركم دهاشلا اذه ()

 عقي طهّرلاو .طهارأو طهر :لاقي .عمج طهارأو» ةء ١ص مات يبأ ةمامح حرش ىف قوزرملا لاق .لعافأ ىلع لئف ريكت

 طمارأ ىلع عبمي نأ طقر يف نايقلا سيلو» 5ص هج شيعي نبا يفو (طهر) نأللا :رظناو ,ةرشعلا نود ام ىلع

 طهرو :بئارأو بنرأو ؛لوادجو لودجو ؛رفاعجو رقعج وحن هتدع ىلع ناك امو يعابرلا عوج نم ءادبلا اذه نأل

 ذإ :طغز عمبجب طْهُْرَأ نيلو لمعتي مل نإو طشر ىنعم يف أطقذأ اوعنج طهارأ :اولاق نيح منأكف .هللع عمجي الق الث

 5 :لاق .هيلا جاتحا امل هب ءاج دق رعاشلا نأ كلذ ىلع لديو ءذاغ نكي مل كلذك ناك ول
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 .سايق اذبف طْهْرَأ عج طهارأ :ليق '(دق)و

 ىلع ءيجي نأ ددعلا ىندأ يف هعمج سايقف ءاي وأ اواو هيناث ناك نإو

 .خاّيشأو خْيشو تاّيْبأو تْيَتو ءضاوحأو ضْوَحو «باوُثأو بْوَت :كلوقك لاعفأ

أ :اولاق :حيحصلاب هوهبش ءاذاش لْمْفَأ ىلع ءاج دقو
 لاق "'(بْوُنأو) نّيغَ

 :'"”زجارلا
 ايْوْنَأ تسب ذَق شيع لكل

 ةمضلا تعقول ٍلّحْقَأ ىلع َءاج ول هنأل ؛لاَعْفَأ ىلع ءيجي نأ اذه سايق نآك اّنإَو

 .كلذل لاَعْفَأ ىلإ َلِدْعَف ءاهيلع ةلقثتسم ىهو .ءايلاو واولا ىلع

 لوُمُف ىلع ءايلا ءانب نمو ءلاَعف ىلغ ءيجي واولا تانب نم ريثكلا عمجلاو
 ةضضلا ّنأل ؛لوُعُفب ءايلا تانب تدرفنا «توُيبو «وُيشو ءباّيْثو ءضاّيح وحن

 هطهرأ يف حضتفم حضاقو
 :ةيؤر لاق ءالمعتسم طهرأ ءاج دقو ..طْمَر عج طْمْرَأ عج وهو» :؟؟؛ص اج ةنازخلا يف يدادغيلا لاقو

 هِطْمْرَأ يف ارقن ليلذلا وهو
 .«سايقلا فالخ ىلع طْمَر عمج طهارأ نأ نييوحنلا رثكأ عزو

 .«ق» يف صقن (9)

 .هق» يف رركم (5)

 .(بوث) ناللا يف 5 نمحرلا دبع ني فورعم وه (5)

 2ص بلعث سلاجبو ء15ؤص الجو 178 ءاةلرص اج بضتقملا :رظتاو ء1858ص ١ج هيوبيس دهاوش نم تيبلاو

 تدرو دقو (بوث) ناسللاو ء1ةهص ةج يثومثألاو 05ص ؟ج حيرصتلاو ءك0ص ؟جو :,5 84ص اج فصتلاو 4٠:

 :ناسللا يقو رداصلا مظعم يف اذكو يرقنشلا دنع تزمه اهنأ ديب :هيوبيس باتك يف ةزومهم ريغ «بوثأ» ةداك
 اولا ىلع ةّمْضلا لاقثتمال بؤثأ :لوقيف زم برعلا ضعيو «بوتأ عخلاو ءبايثلاو باوثألا دحإو «سابللا :بوتلاو»

 .هابنع اهلاتحا ىلع ىوقأ ةزمبلاو
 ةزمهلاف ...بؤثأو ءرودأ :اولاقف ةزمبلا ىلإ ابنم اورف تضضنا اذإ واولا نأ ئرت الأ ..» :!86ص اج ينزاملا فيرصت يفو

 .«هرطم تضتا اذإ ىاولا يف

54# 



 ىلع ةحتفلا ةفخل ؛لاعفب واولا تانب تدرفناو ءواولا ىلع اهنم ٌهَفَخَأ ءايلا ىلع

 0 اولا
 «٠ و

 ةلعف ىلعو «ناريثو روت :وحن واولا تانب نم نالُعف ””(ىلع) ءاج دقو

 .ةدوعو دوعو «ةجوزو جؤزو «ةَروت 06 ٍرْوُن) وحن

 .حاَولأو حْوَل :وحن ريثكلا نع ليلقلا عجلاب اونغتسا امبرو

 ٍرْيَغ عمج يف ةطوُيخو ةَروُيُع :وحن ةلوُعف ىلع ءايلا تانب نم ءأج دقو

 .طيخو
 عا <

 يف نالغف ىلع ءيجي نأ هباب نإف نيعلا حوتفم ءافلا موضم َّلَعُق امأو :لصف

 ذَرَجو 'ءنالمجو !"لَعُج :وحن ناويحلا ىلع عقي ام رثكأو نيثكلاو ليلقلا

 .(”ناَعْيْضَو ا" ءضو) (نادرصو ا"ادّرُصو "!ناَعْيهَو ا"عتقو) ناذّرجو

 ٌعَبَر امأف .باطأو ءعاَبْرَأ ىلع ءاجف بَطَرَو ,'"هَيُر :هنم ذش دقو

 .هباب هنأل ""(لاجأو) لَمُج ىلع لمحف

 .ءايلا ىلع :«ب» يف (9)

 .«ق» يف صقن (9)

 قد و «ب» يف صقن (5)

 .ضرألا باود نم ءادوس ةيأد :لعجلا (4)

 .هنم ريبكلا ركذلا :ليقو أفلا نم ركذلا :ذرجلا (ه)

 هتأل ءاعبه يعسو ...«جاتنلا رخآ يف لصف يذلا ليصفلا وه :ليقو «فيصلا يف جتني يذلا ليصقلا :عيبلا ()

 .هّمُأ كرديل هراكتيو.هقنع دع يأ ىثم اذإ عبج

 نوقطعلا قوف رئاط :ةرصلا (
 .ءايلا حتفو داضلا مخب عَبص نع يدي نيب يتلا ةغللا بتك يف رثعأ ل (ه)

 .«ق» و هرد يف صقن (9)

 )٠١( بضتقلاو ءاالثص ؟ج هيوبيس رظنا ج 1١ص5١0,

 .ةأرما مسأ لْمَجو .«ق» يف صقن )1١(
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 متو ءةرمث كلوقك ةَبْطُر ْمْمَج هنأل .بابلا اذه نم سيلف َبْطَر امأو
 نكاس ,/ءافلا حوتفم ًالثف ينعأ ناءانيلا ناذبف ءسنج مسا هئألا .هعج مزلي الو

 نم هانركذ امب اهنم دحاو لك درفتي نيعلا حوتفم ءافلا موضم ًالَعْفَو «نيعلا

 .عججلا

 :وحن َلاَمْفَأ ددعلا ىفدأ يف اهلك اهبعمج سايقق ٌرْخَألا ةيناثلا ةينبألا اًّمأو :لصف
 لفقو ؛ءلادعأو لدعو داّضُْعَأو دّْضَعو ؛«قاتكأو فتكو لاَمْجَأ 3. 5

 .لاتاو لبإو ٍباَنْطَأو "بْنْطو :عالضأو علضو ,لاققأو

 يف الاففأ فلاخ ام عيجو .علظأو علضو .نئثأو نمو .لبجأو لبج ام
 .ذاش وبف ةينبألا هذه عيمج

 ىحر :وحن كلذو .ذوذشلاو سايقلا يف حيحصلا ىرْجُم يرجي لتعملاو
 .ءاقفاو افقو ءءاخّيأو

5 

 :جاوتأو جاتو .عاوبأو "”عابو «باوبأو باب :وحن هنيع تلتعا ام كلذكو
 ّقاَسو ٌرٌودَأو ٌراد امأو .جّوتو . عوتو .بَوَب :هلصأ ءلَعَف ىلع هلك اذه نأل

 ليج :ةلزنب سايقلا نع جراخ ”"هيوبيس دنع وهف ٌرَوَنَأو ٌرانو قٌؤْسأو
 .لبْجَأو

 1 0 : < ا 1
 .ثنّوملا هب صتخي عمج اذه نأ هدنعف : سنوي امأو

 .لابجأو لبج ومن :«رءاو «بد يف )١(
 .ءابخلا لح :بنطلا (؟)
 .عاوقأو عاقو :«قع و «رعو «ب» يف (؟)

 .عوقو :"قعوءرا و هبع يف (غ]

 .امالص ؟ج باتكلا :رظنا (5)

 .قباسلا عضوملا يف باتكلا :رظنا (2)
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 مَنَعَو ءءاَحْرَأو ئحَر :ليق امل ثينأتلا لجأ نم ناك ولو :””هيوبيس لاق

 هعمج اذهف واولاو ءايلا تانب نم لْمُف وأ لغف ىلع ناك ام كلذكو

 .لاوغأو لوغو ءداوعأو دوُعو «لايْمُأو ليم داّيْجَأَو ديج :كلوقك

 لُجَرو + "لاّبجو لَبَج :وحن لوُمَقو لاَعف هسايقف ددعلا رثكأ ءانب امأو
 رمنو :عولضو '''علضو) .دوُسأو دَسأ « 'طاّرقو طْرَقو .راثبو ربو :لاّجرو

 :ةّراَكذو رَكَذ :وحن ءابلا ًالاغف قحليو ءدوُرُبو درُبو .(عوذُجو عادجو روُمُتو

 .ةلامجو لمحو :ةراجحو رجحو

 هاا « 0 ثريا ءا ره 2 5

 :وحن لْغف ىلع لَعَف لتعملا نمو « ادسأو دّسأ :وحت لعق ىلع لعَف ءاج دقو
 .بيتو بانو ءروُدو راد

 ءيجي دقو دُّسأو دَسْأ :وحن نيعلاو ءافلأ مضب "لعق ىلع لعف ءيبجي دقو

 :لتعملا نمو ءنالْمُحَو لّمَحو ءناَبرخو "يَرَخ :وحن نالعفو نالُعف ىلع لعق

 كلف وحن لْقف ىلع ّلْعُف ءاج دقو «ناَريِجو ٌراَجَو ناَعيَقَو ٌعاقو «ناجيتَو جات

 انبف "'#نوحشلا كلقلا يفط :لجو زع هللا لاق ."عيملا يف ِكْلُثو .دحاولا يف

 )١( قبالا عضوملا يف باتكلا :رظنا ,

 ) )1.لابجأو :«ق» يف

 .طارقأو :«ق« يف ©
 .لصألا يف صقن (غ)

 .دونأو :«ق» يف (4)

 .دومأو دسأ وجت نيعلاو ءافلا مضب لوعف ىلع :«ق» يف

 .اهلك ىرابحلا وه :ليقو .ىرابحلا ركذ :برخلا (9)

 ءافاص ؟ج هيوبيس بأتك :رظنا (4)

 .سي ةروم نم 5١ ةيألا ()

 اعاد



 .عمج اذهو ««ْميب َنْيَرَجَو "كلا يف ْمَْنُك اَذِإ ىّتَحا> :لجو زع لاقو ءدحاو

 «ناديعو دوُع :لتعملا يفو ءناشحَو "شح وحن نآلثف ىلع ٌلْمَق ءاج دقو

 .نابّوُذو بئذو ءناقزو "”قز وحن نالْعُف ىلع لْعَف كلذكو «نازيكو زوكو

 لعف كلذكو ؛ةجّرخو جْرخو «ةطّرقو طْرَق :وحن ةلعف ىلع لْغُف ءاج دقو

 .ةدّرقو درق وحت ةلعف ىلع

 رمت :وحت لُمف ىلع لعفو ءةَلْجَرو لْجَر :وحن ةَّلْعَف ىلع لُعَف ءاج دقو

 .رْمَتو
 «لادغأو لذعو ءناَسْرَأو نَسَر :وحن ريثكلا نع ليلقلا عملاب نونغتسي دقو

 .اذه ريغ ىلع ا” عمج الو :لافقأو لفقو

 ءعوسشو عسشو «ءعابسو عّبَس وحن ليلقلا نع ريثكلاب نونغتسي كلذكو

 «باوبأو باب :لتعملا يف كلذكو «ليلقلا َعْبَج عَمْجُي ال "(و) حاّرجو حْرْجو
 .ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ فرعاف ءهيلع اورصتقا ءلاوخأو لاّمو

 .سنوي ةروس نم ؟؟ ةيألا )١(

 يمس ءاضوتلا :شحلاو ..ناتسبلا :اضيأ شحلاو ..لحنلا ةعامج :شحلاو شَحْلاوم :(ششح) ناللا يف
 مهثّيمست وحن ىلع ءاهيف نوطّوغتي عتجنا لخنلا ىلا :ليقو «نيتابلا ىإ ةجاحلا ءاضق دنع نوبعذي اوناك مبنأل .كلذب

 .«..ةرذع ءاعفلا

 لبق نم خلي ىتح اقز ىمسي ال :ليقو ؛هوحنو بارشل دخت ءاعو لك بألا نم قزلاو ءءاقسلا :قزلا ()

 .اذه ريغ ىلع اذه عمج الو قا ْق )عك

 .«ب» و لصألا يف صقن (5)
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 هز 7 ١

 يثآلثلا ةّيِنّْبَأ يف ًءابلا هتقحل ام عْمَج ُباَب

 ةَمْلَظ :وحن ةلئقو ةّرْشك :وحن ةلغفو ءةنْفَج :وحن ةلْثَف /ةينبأ ةتس يهو
 .ةّمهت وحن ةلغفو «ةدعم :وحن ةلعفو ةَبَحَر :وحن ةلعفو

 :وحن لاَعف ىلع رسكملا اَهَعْمَج نإف :نيعلا نيكستو ءافلا حتتفب ةّلكَف اَمأَ

 ٍتاَنَمَج :ومن ءانلاو فلألاب مَلسْلا اهعْئَجو ءعاّصقو ةقْطَقو ءنافجو ِةَنَْج
 ةفص ناك نإ هنوكس ىلع هكرتتو ءأمشا ناك اذإ هنم َيئاشلا حتفتو ءتاعّصَقو

 .انركذ ام ممالاف ءاهنيب قرفلل

 نيكستب تالذخو «تآلبع :”!(هيف) لوقت «"اةلذَخو ,"'ةَلبع :وحن ةفصلاو
 .مسالا نم لقثأ اهنأل ؛نيكمّشلاب ىلؤأ ةفصلا تناكو ,”(يناغلا)

 .لاّبِعَو ءلادخ :وحن لاّعف '"ريثكلا اضيأ ةفصلا ُمُمَجو

 ”تازؤَج كلوقك يناثلا تنكسأ ءاي وأ اواو لعفلا نيع نك نإ كلذكو

 ّنأل ؛ءايلاو واولأ ىلع ةكرحلا اولقثتسا م ؛”'تابِئَعو «تاّْيَخَو :تازؤّلو

 .«..ةلبع ىقتنألاو يش لك نم مخضلا لبعلا» :(لبع) ناسللا يف )١(
 .«ايتريدتسملا قاسلا ةظيلغلا :ءانلا نم ةلدخلا» :(لدخ) ناسللا يق (0)

 .لصألا يف صقت (8
 ...«ق» يف صقن (4)

 ..لاعف ريكتلا ىلع اضيأ ةفصلا عمجو :«ق» و هرد و «ب» يف (0)

 .1اة3كص الج هيوييس بأتك :رظنا (5)

 يفو «لثملا ىلع هرس عضوم :لجرلا ةبيعو ...عاتملا ابيف نوكي مدأ نم ءاعو :ةبيعلا» :(بيع) ناسللا يف (9)
 .«يرس عضومو «يتصاخ يأ ءيتَبْيَعَو يشرك راصنألا :ثيدحلا

 هءااقق



 ىلع هيرجي نم ''برعلا نمو «فورحلا رئاس ىلع ابنم لقثأ اهيلع ةكرحلا
 :"'هرعاش لاق ءليذه ةغل يهو «يناثلا حتفيف تارّمّتو ةرق سايق
 . صدا ماد سلو "ب 0 م ع )رص عال تاسعا م َّج
 حويس نيبكدملا حسعي قيفر بْواتم (حئاَر) تاضَيَب وب

 :(تباث "نب) ناسح لاق كلذلو ءريثكللو ليلقلل حلصي ةمالسلا عمج ّنأ ملعاو

 اَمَدِوَدِجَن نم َنْرطْقي افا يْسأو ىحضلاب َنْعَمْلَي رمل تانقجلا اهل
 .ةريثكلا تانفجلاب دارأ هنأل

 "نيملمُملا ّنِإ» :لاقو ««نونمآ تاَفَرْعْلا "يف ْمْهَو> :لجو زع هلوق كلذكو

 )١( ؟ج صئاصخلا :رظنا ص؛١.

 .عويطملا نييلذبلا ناويد يف هيلع رثعأ مل (5)

 .«قه يف صقن (5)

 85ص اج فصنلاو ء.186غص 5ج صئاصخلاو ههرص ١ج بستحما :رظناو ءاهص هج يفاريسلا دهاوش نه تيبلاو

 ؟ج حيرصتلاو ,209ص ةج ينيعلاو 55ص ؟ج ةنازخلاو ,155ص ةيفاشلا دهاوش حرشو ١٠ص هج شيعي نباو

 فصي رعاشلاو :هة4ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو 15ص ةج ينوشألاو لص اج رردلاو 75ص اج عمبلاو ١١ص
 هتاضيب دصق اذإو :ةعرلاب فوصوم هنأل ؛ريسلا يف هتعرس ةدايز ىلع لديل تاضيب اخأ هلعجو مامتلا ركذ وهو ايلظ

 :هلوقب دارملاو «يرجلا ةدش وهو ِحْيْسلا نم :حوبنلاو ءاراهت ريم يذلا :بوأتملاو ءاليل ريي يذلا :حئارلاو ءعرسأ نوكي
 ةينثت نابكتلاو ءريطلا ةداع نم كلذو ءالامثو انيه كرحتي هنأ وأ ءرْيَملا يف اهكيرحتب ملاع هنأ :نيبكنملا حسب قيفر

 .تافصلا هذبب فوصوملا ملظلاب هتقان هيشي رعاشلاو ,فتكلاو دضعلا نيب ام عمتي وهو ءبكلم

 .50هص اج هناويد :رظنأو .ءر» يف ةدايز (4)

 07ص اج صئاصخلاو ؟؟[ص لماكلاو 14ص ؟ج بضتقلا :رظناو ءاه'ص ؟ج هيوبيس دهاوش نم وهو

 هج يتيعلاو :١15:ص ؟5ج ةنازخلاو ,١٠ص هج شيعي نباو :551ص ةييرعلا رارسأو 184 3080ص اج بستغاو

 ءءاَّرَغ عمج ضيبلا ّرفْلاو ,ماعطلا ابيق عضوي يتلا ةعصقلا يهو ةنفج عمج تانفجلاو :150"ص ةج ينومتألاو ,51/ص

 .محشلا ضايب ديري

 -ابس ةروس نم 57 ةيآلا (م)

 .بازحألا ةروس نم ”6 ةيآلا (9)
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 اهو '"(تاماسملاو) نيماسملا عيمج دارأ اًذِإو ءمَّضعب ذ ري لو :6تاَتلْمَمْلاَو

 .ريثك

 رو ”ةَوُكَر :وحت ةلزنملا هذه وبف ًءاي وأ أواو هنم لعفلا مال نوكي امو
 ٌةَلُيَف 0 دقو .تايبظو ِءاَبْظو ةّيِبظو «تاّوْشَقو ءاشقو ور «تاوكرو

 َنوّؤُمَو ”ةَنأَمَو رودُيو ”ةرذي اولاق .”ناَتْخَأ الاَعفَو الوُمَف نأل ؛”!لوعُم ىلع

 .ريثكلاب سيلو

 .ئرقو ةّيرقو «لوذو ةّلْود :اولاق ءذاش وهو لَعُف ىلع ءاج دقو
 .عّيضو ةعّيضو «مّيْخو ةّمّيْخ :وحن لَعف ىلع ءاجو

 "ري رج لاق «سايقلا ىلع ًاعاّيضو ًاماّيخ َعمٌج دقو

 ٌمايَخلا ابني ثْيغلا تيس جولط يذب ٌماِيحلا ناك ىتم

 .«قم و «ب» يف صقن (1)

 .ءاملا هيف برشي دلج نم ريغص ءانإ :ةوكرلا (9)

 ,رطعلاو ءزقلاو :نطقلا ةأرللا اهيف لعبت صوخ نم ةّنه يه :ليقو ءاهبيط ةأرلل ايف لمجت ةفق :ةوشقلا 0

 .ءيجي دقو ؛«رد «ب» يف (4)

 .لاعفو لوعُف ىلع :لْصألا يف (5)

 نآل .ريثكلاب سيلو نودبو .. «ةرديب :اولاق ؛لوعف ىلع ةلمغ. ءيبجي دقو :هر» فو :ناوخأ «ق» و مبد يف ()

 .ناوخا الاعقو الوعف

 ةرودلا يه :ليقو هرظنلا ةديدحلا يه :ليقو ءليخلا رظن اهرظن ردبي :ةرْدَب نيع» :ندب) ناللا يف (0)

 ء.اضيأ (نأم) :رظناو «ةيظعلا

 .ةناعلا ىلإ ةرسلا تحت ةحل يه :ليقو ءابلوح امو ةرسلا :ةنألل (4)

 .االغص هتاويد ؛رظنإ (ة)

 هج شيعي نبأو 5ص ”ج يرجشلا نبا يلامأو 56ص اج فصنلل :رظناو :5ةهص ؟ج هيوبيس دهاوش نم وهو

 ناللاو 5ص حولط وذ) مجعتسا ام مجعمو :(حولط) نادليلا مجعمو ؟85ص رئارصلاو :؟186ص ينغملاو الص

 هيف الل حولط يدب ناكملا يمسو ءتوقاي لاق اذك ءديفو ةقوكلا نيب عوبري يتب نزح يف عضوم مدأ :حولط وذو (قور)

 .رجش وهو ءحلطلا نم
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 ةيزقو يتكو ةّرشك وحن لقف ىلع رمَكْلا هٌممجف :ةرثك وحن ةّلثف اّمأو
 :هجوأ ةثالث ىلع ءاتلاو '"”فلألاب َمّلَسْلا هعمجو «بّرقو

 .لصألا ىلع هيناث نيكستب تايرقو ءتارشك :اهدحأ

 .عابتالل هيناث رسكب تابرقو «تارسك :يناثلاو
 .فيفختلل هيناث حتفب تابّرقو «تارشك :ثلاثلاو

 هنم حيحصلا ىرجم يرجت رّسَكلا عملا يف ءانبلا اذه نم ءايلإو واولا تانبو
 .ًاشرو ةوشرو «ىرفو ةّيرفو حد ةّيحل :كلوقك

 ٌعقتف يناثلا ّرسك كلذ) مُهَمرْلُي هنأل ؛ءاتلاو فلألاب اذه ءيجي ""(داكي) الو

 كلذو ءاضيأ ةرسك دعب عقتف ءاي واولا اوبلقي نأ (”ُمَرْلَيَو ,ةرسك دعب ًءايلا

 .هريغ نع ِرّسَكْلا ناب ١ /اوَفَتكاو ؛هوبنجتف لقثتسم

 يناثلا نكَسيو ت تاَرّشك :لوقي نم بهذم ىلع” تاوشر ءاج دقو

 تارسك :لوقي نم بهذم ىلع ءيجي نآزوجي الو ءيلاشثلا حتفيو تاَرَسك :و

 سيل هنأ ىرت الأ .لقثتسم اذهو .تاّيشر :مّبمزلي هنأل ؛عابتإلل يناثلا ربكيف

 ؟'هيوبيس لوق يف لبإ الا لعق مالكلا يف

 :لبإ ىلع ةدايز "يرمنلا هللا دبع وبأ انيلع ىَلْمُأو

 .اذك"ص ؟ج هيوييس باتك :رظنأ )١(

 .«قد و هره يف ةدايز (5)

 .لصألا يف صفت (5)
 ءااكص ؟ج هيوبيس باتك :رظنا (5)

 7ص اج باتكلا :رظنا (5)

 هنع لاق « ءارعشلا ةّلجو ؛ ءابدألا ريهاشم نم ؛بيدألا :يوحنلا ءرعاشلا ءيرصبلا يرملا يلع نب نيحلا وه

 ت مظنلاو ءموقلا يوما ملعلاو ٠ هريزفلا ريثكلا ظفحلا عضم دقو :رعشلاو بدألا يف ةرصيلا رودص نم 9 :يبلاعثلا
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 اتَلَق ”بارعألل ةبعل ”(بلج) "”خلجو «”ادبإ نانأو «"زلب ةأرماو «'"لطإ
 .لقثأو لقأ اهدعب ءاي عم انوكي. نأ بجو ءاليلق ةماك يف نيترسكلا ءاقتلا ناك

 َدّشَأو ةدشو ؛مُعْنأو ةّمثن :اولاق «نيفرح يف لَمْفَأ ىلع ةَلْعِف َعمج دقو
 .ءارفلاو اةأوي ويس لوق اذه (و)

 .هل دحاو ال عج ٌدْشَأ :"”"ةديبع وبأ لاق "”(و) 00

 وهو «ناولألاب صاخ مجعم وهو «عملا» و هةماملا يفاعم» و ؛« بهذلاو ةضفلا ءاممأ» ةاهنم بتك هن «حيلملا فيرظلا -

 تكا ه 5551 ةنس قثمدب ةيبرعلا ةغللا عم هعبطو لطلا دمحأ ةبيجو هتققح دقو ءهراثأ نم يقابلا ديحولا

 .؟؟5ص ةاعولا ةيغبو 819 ص اج ةاورلا ءابنإو ,”58ص ؟ج رهدلا ةمتي :رظناو

 :ليقو «برقلا :ليقو ؛ةيججلا نع عالضألا عطقنم ..لثإو لبإ لثم لطإلاو:لطإلا» :(لطإ) ناسللا يف )١(
 ْ املك ةرصاخلا

 .هقزتكم ةمخض :ٌرلبو للب ةأرما» :لي) ناللا ىف ()

 .«نأتأ وأ ةمأ نم دولولا :لبإلا نزو ىلع دبإلاو .دلت ماع لك يف :ديإ ناتأ» :(دبأ) ناسللا يف )
 .بلجو خلجو :لصألا يق (9

 .هق» يف صفت (5)

 ءلطإو :ليإ :ءامنأ ةيئامث الإ لعق ىلع برعلا مالك يف سيل» :3؟ص برعلا مالك يف سيل بانك يف (3)
 «ةمخض زلب ةأرمإو هديرد نبا ءاكح ءديإلا ديآ كاذ لعفأ الو ءبلج خلج ناييصلا بعلو ءةرْفّصض يأ ربح هناتنأبو

 لاقو .«نبيف فلتخع ةيقابلاو «فالخ الب هنأل :هدحو ليإ ءادحاو افرح الإ هيوبيس كسي لو ..رئاط :صلبلاو

 ديأ هلعقأ الو :صولبلل صلبو ءيصخلت لطإ هيلع كردتساو ؛هريغ عرجي لو (لبإو)» :156ص ؟١ج عمبلا يف يطويسلا
 (بلج) سورعلا جات :رظتاو «دولو يأ دبإ ناتأو .ةمخض يأ زلب ةأرما :ةفصلا يفو «تاغل ءرشإو ؛طشمو ءدئوو هدبإلا

 .(خلج) و

 .ي» يف ةدايز (9)

 امص ؟ج يباتكلا ؛رظنا (8)

 .(ددت) ناللا :رظنأ (9)

 .لصألا يف صقن )٠١(
 )١١( هج يناريسلا عيرشو (ددش) ناللا :رظنأ ص١ه.
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 دقو َدَق وحن َدَش "'عمج َدْشَأ :'"”مهريغ لاقو

 ةمرُبو ءملّظو ةمّلُظ :وحن ءلعُق ىلع رسكلا هعمجف ةمّلظ :وحن هلق امأو :لصف
 :هجوأ ةثالث ىلع ءاتلاو فلألاب دكا ابعمجو فَرْعَو ةفّرُغو «عرتو

 .لصألا ىلع يناثلا ناكساي تاَفْرْغو ءتاْلُظ :اهدحأ

 .عابتإلا ىلع يناثلا مضب تافّرَعو «تالّظ :يناثلاو
 .اقيفخت يناثلا حتفب تاَفَرْعو ءتاّلُظ :ثلاثلاو

 حيحصلا ةلزنمب رسكملا عجلا يف يبف لاثملا اذه نم ءايلاو واولا تانب اّمأو

 .ىَدُمَو ةيذُمو «ىلكو ةَيَلُكَو «ئىطخو ةّوطْخَو «ئرُعو ةَوْرْغ :كلوقك
 :وحن حيحصلا يف انمدق ام ىلع ءيجت واولا تانب نإف :مّلَسملا عملا يف امأو

 .تاَّوْطَخو '(تاوطخو) ةَوْطَخ

 ؛”(مضلاب) يناثلا كرحي نم ةغل يف ءاتلاو فلألاب عمجت الف ءايلا تانب امأو

 .لقثتسم كلذو ؛ةض دعب ءايلا ءيجت نأ مهُمزْلي كلذ نآل

 :تاَيْدُمو ءتاَيْلُك :لوقيف كلذ ىلع هعمجي هنإف يناثلا نكسي نم اّمأَف
 عمج يف لاعف ءيجي ام رثكأو هراقنو ”"ةرقث :اولاق «لاقف ىلع ةلُْف تءاج دقو
 .باَبقو ةّبقو «لالجو ةّلُج :وحن فعاضلا يف ةلْعَف

 لاَعف ىلع رّيَكْلا اهعمجف ةَبَحَر :وحن نيعلاو ءافلا ةحوتفم َةّلَعَف امأو :لصف

 .«دقأو دق :لاق ؟ دغأو دش ىسايقلا :ياريلا لاقو» :(ددغ) ناللا يف 0)

 :ةديبع يبأ ريغ لاقو ؛هل دحاو ال عمج دشأ :ىنثلا ني رمعم ةديبع وبأ لاقو» ::"ص هج يفاريسلا حرش يف (؟)

 .هتدق :اولاق اك دش مج دْشْأ'

 .ملاسلا هند يل

 .«ب» يف صقن (؟)

 «ق» و «ب» و لصألا يف صقن (5)
 .«ضرألا يف ةريدتملا ةدْهَولا :ةرقنلا» :(ىقن) ناللا يف ()
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 يهو ءءاضإو ةاضأ وحن لتعملا كلذكو ءباقرو ةّبقرو «باحرو ةّبَحَر :وحن

 تاَبَحَر :وحن ءانتلاو فلألاب ِمْلَسْلا ابعجو َوَمُأ اهلصأو ءامإو ةَّمأو ريدغلا

 .قوثو ةقان وحن لُمف ءاجو «ميقو ةَماَق :وحن لَعف هّلَتْحُم ف عاج دقو «تاَبَقَرَو

 :'"ازجارلا لاق «يِفْضو ةافَصو «يوُدو ةاَوذ :وحن لوُمُف ءاج ""(دق) و

 فلا ىلع رْيْطلا مقاوم يِفْنلا نم م نأ
 ُرَّكْلا ابعمجف ةدعّم :وحن نيعلا ةروسكم ءافلا ةحوتفم ةّلعَف امأو :لصف

 فلألاب ملَسْلا ابعجو «ليلق اذهو «مقنو ةمقتو هدعمو ةَدِعَم :وحن لف ”؟(ىلع)
 .تاّمقتو تادعّم وحن دحاولا ظفل ىلع ءاتلاو

 ءتاَملكو ةّملكو «تابرخو ''ةبرخ وحن ءاتلاو فلألاب اذه ءيجي ام رثكأو

 .لماحلا ”ةقانلا يهو تافلخو ةفلخو

 .«ق»م يف ةدايز )١(

 .ليخألا وه (0)

 نبا :رظناو ,5560ص اج ةعاضصلا ربو 7؟"ص ؟ج فصنلاو ٠١؟ص ؟ج.صئاصخلا يف ينج نيا دهاوش نم تيبلاو

 :هتياورو ؟؟ص هج شيعي

 يوللا ىلع فارشثإ لوط نم يفنلا نم تم نأك
 ّيفصلا ىلع ريطلا عقاوق

 ناسللاو ١٠ص ١٠ج صصخاو ,١٠ص ؟ج يلاقلا يلامأو 76ص بلت سلاجمو "ص ؟ج ناويحلا :اضيأ رظناو .

 ءاشرلا نأل «ىقتسا رهظ ىلعءالا نم ءاشرلا نع عقو ام :يفنلا .275ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو «(يفن) و (يفص)
 دلصلا رجحلا يه وأ ءءاسللا ةرخصلا يهو ةافص عمج ىنّصلاو ؛ءاقتسالا دنع ءاشرلا نع ءاملا رياطت وه :ليقو ءهيفني

 يف ينج نبا لاق ءةافصلا عمج وه يذلا افصل ريكت عمج يقصلا نأ مصعب ىريو ءائيش تبني ال يذلا مخضلا

 ةلعف كلذ انإ ءلوعف ىلع رسكت ال «ةلعف»م تتاك ذإ ,ةافص عمج وه يذلا «ءافص» ريسككت وه امئإ» :!؟؟ص ؟ج صئاصخلا

 .«.نودبو ةرديك

 .لصألا يف صقت (5)

 .برخو «تابرخ عمجلاو «بارخلا عضوم :ةيرخلاو» :(برخ) ناسللا يف (9)

 .مقلخ) ناسللا :رظنا (5)
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 .دعم سايق ىلع فلخ /”'(ال) و ءبّرخ :لاقي الو

 لَعف ىلع ٌرّمَكْلا ابعمجف ةَمَبَت :وحن نيعلا ةحوتفم ءافلا ةموضم َةّلَعُف امأو

 .مختو ةَمَحَتو متو ةَمَبَت وحن

 لبو ٍرْمَت :لثم سنجلا مساوه اففإو ءَةَبْطُر ريكتب سيلف ّبَطُر امأو
 هُرْغصَتو طرا "عيبو بطلا اذه :لوقت ءركذم هنأ كلذ ىلع ليلدلاو مثلك مع كج معرب (؟)- عت ترب 00 30 ءكأ ما

 .بّيطر (اذه) :لوقتف م ا هد م ازرع 00

 ىاأ؟ . ماس 0 ماما < سنا .اةع يم همس ميد 1
 كلذ فرعاف ميس ((هذهزو ءمجب هده :لوقت «ناثنُؤُم اهف منو محد اماو

 .هللا ءاش نإ

 «لجو زع هللا هقلخ يذلا سنجلل ًاَمْسا بابلا اذه نم نآك ام اًمأو :لصف
 هل (©+ مهل نس 8 نس هَ ع : 1

 ءمهبو ةميبو «لخنو ةلخنو «رمتو ةرمث وحجم «نويمدالا هعنصي ام نود

 5 20 ةلا صسلا يشعل هم مجل200 مآ سيصل ا ىعا (ا)يعم
 ةبطرو «بنعو "(ةبنعو) ءرمتو ةرمسو :«قينو ةقبنو ءمكاو ةّمكأو ٌندو ا"وردو

 ءانلاو فلألاب هعمجت نأ "(هنم) ددعلا ىفدأ عمج تدرأ اذإ هيف بابلاف ءبّطُرو

 :تاّرُذو ةّرذو تاَرَمِتو ةّرْمت :وحن اذه لبق يذلا بابلا يف انركذ ام سايق ىلع

 ةلخنو «تامّيَيو ةمبيو تاّبنعو ةّبنعو «تاَرُمَسو ةّرُمَسو :(تاَمَكأ خلو ةَمكأو)

 .تالختو

 .«ق» يف صقن )١(

 ءيبطرلا غلبو :«قد و دو «ب» يف (؟)

 هيد يف ةدايز ()

 .لصألا يف صقن (4)
 .ىقنأو اركذ رقبلاو متغلا دالوأ نم ريغصلا :ةمهبلا (5)

 .«ةيظعلا ةؤلؤللا :ةردلا» :ررد) ناسللا يف () .
 .هقد واهرهو هبه يف صقن (0) |

 ,6«ق» و عرش و كابن فق صقن (8)
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 نْسَت وحن سنجلا مسا ىلإ هتددرو ءابلا تفذح ريثكلا عملا تدرأ نإو

 .لختو .!(مبتو) ءبنعو هرمَتو دو

 ناَرْمَتو ٌنوُمَت ؛هعاونأ فالتخال سنجلا ىلع عقاولا مسالا اذه عمج دقو

 .”ءاكإو ,"”لاخسو ,”'رامثو) "!(ليختو) ءروخُصو

 نإف ةدودمم وأ ةروصقم ثينأتلا فلأ هرخآ يف سانجألا نم ناك ام امأو

 عمجلاو ةدحاولل ءاَفْرُطَو ؛عمجلاو ةدحاولل '”؟ءاَقْلَح :وحن هعيبجج ظفلب هدحاو
 .ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ فرعاف ْتْبَن يهو عملاو ةدحاولل ىَمْبب :كلذكو

 .لصألا يف صفت )١(

 -«ق» و هره يف صقن (؟)

 .«ق» يف صقن (9)

 .ىتأ وأ ناك اركذ نأضلاو زعملا نم ةاثلا دلو يهو ؛ةلخم عمج لاخسلا (4)

 .ماكإو راجشو :«ق» يف (5)

 عيجلل ءاقلح :اولاقو ::16ص ؟ج لوصألا يف جارسلا نبا لاقو ءاهخص ؟ج هيوييس باتك :رظنا (0)

 نافع ويأ يتثدح : سابعلا وبأ لاق ءهنع دحاولا رقحيل اهيف لمعتي امنإ يدنع اذهو ءهلثم ءافرطو :ةدحاو ءافلحو

 ةقلاخم ماللا ركت ةّقلَح ءافلخلا دحاوو ءةبصق ءايصقلا دحاوو .ةفرط ءافرطلا دحاو : لاق يعصألا نع ينزاما

 .«اهيتخأل

 ة



 ًادعاصق فّرحأ ةعبرأ ىلع ناكام عمج باَب

 ٍراَمح :وحن ةّلعْقَأ ددعلا ىندأ يف هعمجف ءافلا رسكب لاَعِف ىلع ناكام اّمأ
 "ا واوخ هوق فءاضلاو ءايلاو قاولا كا كال ذكوب ةقرفأو ئارقو ةرمحأو

 ,"'ةّلِجأ "و لالجو ءةيسْكأو ءاّسكو ءةَيقْسَأو ءاقسو «ةقوزأو قاورو ةئوخأو
 ت2 5

 .ةنعاو نانعو

 ًفيفختلا زوجيو «شرفو شارفو ءرَمْحو راح :وحن ٍلَعَف ىلع ريثكلا هعمجو

 .ٍرْمُحو شرف وحن

 :ليلقلا نع ريثكلابو ءريثكلا نع ليلقلا عملاب نونغتسيو

 ناتو هيتكو: ناتتك بانبلا اذه نم هلق نع هيك فتم اكف
 ةددخأ الو نك .لاقب لف ندعو

 ,ةنكأو "ناتكو ءةّنعأو ناّدع :وحن فعاضلا هريثك نع هليلقب ينغّتسا اًممو

 كلذو ؛ماغدإ ريغ نم دحاو سنج نم نافرح يقتلي الل ؛لّعُف هيف سيلو
 وع ل سي

 ءاّسكو «””(ةيطغأو) ءاطغ :وحن ءايلاو واولا تانب نم ناكام كلذكو

 ,«برعم .هيلع لكؤي يذلا :ناوخلاو ناوخلا» :(نوخ)ناسللا يف )١(

 .«ؤاطغ :ءيش لك لالج» :(للج)ناسللا يف (5)

 .ةلخأو لالخو :«ب» يف (؟)

 .«هرتسو ءيش لك ءاقو :نانكلا» :(نتك) :نامللا يف (؛)

 ١ ق صمت (4)
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 ءاي وأ واو نم ةبلقنم هرخآ يف يتلا ةزمبلا نأل ؛ةيقسأو ءاقسو ؛ةيسكأو

 :اولوقي نأ ٍلْمُف ىلع هوعمج ول مهمزلي ناك هنأل ؛هريثك نع هليلقب اوَتْفَتْساَف
 ناكو ولد عمج لْذُأ يف انركذام سايق ىلع ءاي ٌواولا بلقت مث وَطُعو ٌوْمُك

 ناك اماف ءسكو ءِقَّس :بلقلا دعب ''(اضيأ) اولوقي نأ ("”هوعج ول) مهمزلي

 .ليلقلاب اوَنْغَتْساَو ءريثكلا ىلع هوعمجي مل رييغتلا اذه ىلإ مهِدَوَي

 اونكسأ لعق ىلع هوعمج اذإ مهنإف قاورو «ناوخ :وحن اواو هيناث ناكام اَمأو

 اوناك ''افإ مهأل ؛قْوُرو «نْوَخ :نولوقيف اهيلع لقثتست ةضلا نأ ؛واولا
 كلذ عم عقجا اذإف واو ريغ نم نيتضل الاقثتسا رزأو شسْح '(لْثم) نوففخي
 .واولا لقثل ؛فيفختلا مزل ٌواولا

 نأل ؛نّيْعَو ناّيع :وحن لصألا ىلع "ءيبي هنإف ءاي هيناث ناكام اًمأو)
 ٍرْمُح :يف ففخ نمو «نآدفلا ةادأ نم "ديد نايعلاو «ئاولا نم ٌفخأ ءايلا

 .ضيب سايق ىلع ''(نيعلا) رسكب نيع :نايع عمج يف لاق ِرْزَأو

 ةّنمْزَأو نامزك ٌةّلعْفَأ ليلقلا هعمجف ءافلا حتفب لاَعَف ىلع ناكام اًمأو :لصف

 .ةلذفأو لاَذَقو :ةنكمأو ناكَمو

 .لذقو لْدُق :وحن ةلزنملا كلتب ريثكلا هعمجو

 ,«قاو هرداو هيد يف صقن )١(

 .لصألا يف صقن ()

 ...نوففتي اوناك امل مهأل :«ب» يف (5)

 .«ق» يف صقن (4)

 .(نيع) ناسللا :رظنأ (5)

 فرق ف صقعن (1)

 - اقهخ د



 ةنكمأو ةنمزأب اوَتغَْسا ("”ام لثم) ريثكلا نع ليلقلاب اضيأ نونغتسيو
 ةَيِمَْأو ءاَمّس :لوقت «"”كلذ ةلزنب اذه يف ءايلاو واولا تانبو نيثكلا نع
 .ةّيطغأو ءاطغو

 ِباَرُع :وحن ددعلا ىندأ يف ةلزنملا كلت ءافلا موضم لاَمَف ىلع ناكامو

 ظ .ةَجرخأو "'ٍجاَّرْخو ءةّبرْغَأو ش

 بارُغ عمج يف برع ءاج دقو ءناَجْرْخو ءناَيْرغ :وحن نآلثف ريثكلا عمجاو
 "ثراحلا نب ريرج لاق ”هيوبيش هركذي مل '"(و) راّمح عمج يف رمح :لثم
 :يدزألا

 برم ةحبجأ مت فاقخ معو 0 ىَرَقَتَع لجر اوكردت نأ مأطابت
 امهدحأ يف زاجف «ناوخأ الاَعفو ءالاقف نأل ؛رمُح :لثم ٍبْرَغ نم ففخم وهو

 .رخآلا يف زاجام

 اهنأل ؛ةّيثقب هوهبش ةَملْعَأ :اولوقي لو ءددعلا ىفدأ يف "ةّمْلغو مالُغ :اولاقو
 .ددعلا لقأ

 .«قد وا هرداو «ب» يف صقن )١(

 .لاعف لثم كلذ ةلزنب :«رم يف ()

 .«جورقلا نع ندبلا يف جرخيام :جاَرخاوَم :(جرخ) ناسللا يف

 .هيق» يف صقن (4)

 .135؟ص ؟ج باتكلا :رظنا ءنايّرغو ةّيِرْغَأ :بارُغ عمج يف هيوبيس ركذ (5)

 نب زجاح :لصألا شماهبو ءيدسألا ثراحلا نب ءزج لاق :«بم يفو «ق» و مو لصألا ف اذك ()

 .يلهاج رعاشلا نامالس نب كلم نب لهذ نب هللا دبع نب مثخألا نب ثراحلا نب فوع نب دعجلا

 ىلإ دحأ مو ؛ةييرعلا دهاوش مجعم بحاص هركذي مو .يرماعلا لاظ ىلإ ةربجلا يف ديرد نيآ هيست دقو اذه

 :ةياورلا هذه ؟اهرص ١ج (برغ) ديرد نيأ ةربمج يف وهو ءةلوادتملا وحتلا بتك يف هب دبشتسا نم

 برغلا ةسحتجأ لثم فافخ منأو ىرفنك لجر اوكردتت م ملام
 .(يبرغ) سورعلا جاتو ناستلا يف يناثلا هرطشو

 .ةماغأو مالغ ءاولاقو :«ق» يف
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 كلذكو «(بابلا "ىلع) ناَيْرَع :لثم َناَمْلَع :ريثكلا يف اولاق "و)

 «ناريحو ةَروُْحْأَو راَوُسو ءناّبْذو ةّبذأو باَبُذ :وحن واولا تانبو فعاضملا

 .ةقانلا دلو :راَوُحلاَ

 نأ الإ يسكلاب نآالكف هيف .بايلاو ءنأقَر :اولاق 1 ناَروُح : :اولاق دقو

 .مضلاب َنآلُْق اهيف برعلا نم عيت نيفرحلا نيذه
 ءهوزواجي ملف ءةدئفأو اوف :اولاق ءرخألا نع نيعملا دحأب اضيأ قغتسيو

 يَ .ةّلعفأ هيف اولوقي مو «نادرقو درو دارق :اولاق»
3 - 

 .ًاعركأ أوعج مهنأك ذاش وهو «عراكأو عاَرْك :اولاق 7

 :كلوقك ءضمام ةلزنب ددعلا ىنْدَأ يف هبابف ًامثا ليعَف ىلع ناك امو :لصف

 .ةبثكأو بيكو .ةّيرْجَأو "بي رجو «ةفغزأو فيغَز

 .ناّبْرُجو ,ناَبْنُكو «نافُع :وحن ءافلا مب نالُثُف ىلع ريثكلا ةعمجو

 بيسعو «بضقو ببيضقو «فغغُرو فيغر وحن لف ىلع ءيجيو

 ع ءاّمسصخأو سيمخو ءءاّبصنأو بيصن :وحن ءالعفأ ىلع رّشكُيو ءبّسٌعو

 ءناَييسو َيِبَصو ءناَمْلظو مِلَظ :اولاق ءءافلا رسكب نالعف هيف ءاج دقو
 ش .نالضفو ليصفو ,”ناّبضقو بيضقو

 هز

 .«ق»و «ب»و لصألا يف صقت (0)

 .هرج يف صقت (0)
 .«قم و «ردو «ب» يف صقن (0

 ردق بيرجلا :لئيقو ةزفقأ ةعبرأ ردق لايكم وه ليقو ءضرألاو ماعطلا نم مولعم رادقم :بيرجلا (1)

 .(برج) ناسللا :رظنا ءايبرع هبسحأأل :ديرد نبا لاقو «ضرألا نم هيف عرزيام

 .(يسع) ناسللا :رظنا ءابصوخ طشكي ةقيقد ةيقتسم لخنلا نف ةديرج :بيسملا (5)

 .نالصفو نالصقو ..نابضُقو نابضقو :«بح يف (0)
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 .ذاش قوطو )يلف عيطق :أولاقو

 َءاَقَرَظو فيرظو ءاَسَرْكو يرك وحن َءآلعُف هٌمجف ٌةفص ليعف ن نك ن

 .ءابقفو هيققو ل 0

 ؛وحن لاف ءانألا يف ءاج ؟ «فاّرظظو ارك وحن لام هيف ءاج دقو
 ىندم يرجو ءلوُشَقَم ىنعب يتق ومن 7سم قمم ليعف ناك قاف لاصق
 حيرجو «ىَعرصو عسي رَصو «ىَلتَقو ليتق وحن ىلثف ىلع هعمجف جورج
 نم كلذب هبشف ىَتْوَمو تّيمو ٠ :ىكلهو كلاهو ىضْرَمو ضيرَم امأف «ىَحْرَجَو
 :"ةيلبلا لجأ

 ٍ اف «كلذ ىَرَجُم مها قولا 0 راصف ا

 عَمَجُي الو كتلأو بيبَلو ذيع ديدش وحن ءالعفأ هيابق يففاطلا نم ليج

 ٌةّرعَأو ٌريزَعَو ةّحشأو '”حيحش اولاق ,ةَلعْفَأ ىلع فعاضلا اذه رسك دقو
 .ةلذأو ليلذو

 .عطاقأو عقد و هند يي 1(

 .«قد يي صقن (5)

 .١7؟ص ”ج هيوبيس ؛رظناو :ةينملا لجأ نم :هيقد يف (5)
 .قمألا :كونألا (4)

 .؟لأص اج هيوبيس :رظتأ (6)

 ,؟ءالص اج هيوبيس باتك :رظنا (5)

 دككأ

 1 / وة



 ّينَغ وحن ةآلعفأ (ىلع "عمجي) هنإف ءايلاو واولا تاّنب نم ٌليِعَف. ناك نإف

 قفاويو «لئاعف ىلع هريسكتف ثنؤمال ةفص راصو اهلا ًاليعف تقحل اذإف

 .فئاّرشو ةفيرشو «فئاّرظو ةفيرظ :وحن لاعف يف ركذملا ًاضيأ

 ءاسننو «ةَريقَف ةأرما :اولاق «نافرح الإ َءآلَمُق (”ىلع) ثنؤملا يف سيلو

 .”هيوبيس لاق كلذك هَئاَقَس ''لاقيو ءاَبَقْسو "ةَبيفسو ءءاَرَقُق

 ىندأ "يف هعمجف ًاثنؤم انمدق ىتلا "ةعيرألا ةينبألا نم ناك امو :لصف

 "نيميَو «عُوْذَأو عارذو ءبّقْغَأو باَقعو ءقّنْعَأو قاَنَع :وحن لْمْفُأ ىلع ددعلا
 :مجنلا ونأ لاق لّمْثَأَو لامشو هَنْمْبَأو

 )١( مب» يف صقن .

 . «ق»او هرم و هب» يف صقن (؟)

 رثكأ ءاننلا نأل ؛نهدحو ءانلا هب ينعي ال هنأ ىلع لدي ءابغسلاو» :جاجزلل هبارعإو نآرقلا يناعم يف (5)

 ؟ج ةيفاشلا ىلع يضرلا :رظناو «ءارقفو ةريقف :لاقي أك ءابفس :زوجيو .هئاقس وهو ةبيفس عمج نهيف لمعتسي ام

 .ةكص ةج شيعي نبأو ءكقداص

 يقايبسلا حرش يف هصنب دوجوم هئافس :هلوق ىلإ يريصلا هركذ امو اذه .هئافس لاقي الو :خنلا عيج يف (8

 .هئاقس :لاقيو :يفاريسلا يف يذلا نأ ديب ءادكص هج

 (ةّليمَف) ناكو «ثينأتلا ءاه هيفو ءفرحأ ةعبرأ هفورح ددع ناك ام امأود :!ةةص اج هيوبيس باتك يف (ه)

 ةحيبص كلذو «لاتف ىلع ركذملا قفاوي ثتتؤملا نإف ًاليعق ءاهلا تقحل اذإو» ؟«هص ؟ج يفو «لئامف ىلع هركت كنإف

 :وحت كلذو ءانّيع ءالقفو ءالعفأ ريظت وهو كامسألا هيلع ْتَرْتُك 5 لئامق ىلع ٌرسَكت دقو «فارظو ةفيرظو ءحابصو

 . هاهريقب ءانغتسا ملَمُك نوعدي دق مجنأ اك اهريغي ءانغتسا لئاعق َنوُعَدَي دقو ..حئاحصو حئاَبَص

 .ةسفخلا ةينيألا نم :لصألا يف (1)

 .ددعلا ىئدأ ىلع :لصألا يف )

 .ليعفو هلاقفو «لاَعُّمَو ءلاَمَف :يه طقف ةينبأ ةعبرأ مدقت اق ()
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 لْمثأو ٍنمْيَأ نم ابل يِرْب هقإ أ 5 مآ هلا (1)
 :بورض ىلع ريثكلا عمجلاو

 وبأ "هدشنأ رعاشلا لاق '"(و) ('قونو) « (”قنعأو) "'«قاَنَع :اولاق
 ملا

 2 كير

 م هه
 3 هم 5 2 ةقنا
 مامح قوص م نم دس

 .هيوبيس ةياور يهو قلي دو هرم يف )١(

 اج فصتلاو :ادهص ديز يبأ رداوث :رظناو ,150 :كالص "جو ,215ص ١ج هيوبيس دهاوش نم وهو (1)
 ص اج يرجشلا نبا يلامأو اص الجو ؟ص ؟ج صصقلاو الفص ؟جو الص ةج صئاصخلاو تاص
 ًاضيأ رظناو ءًاضرع يدادنبلا هركذ ثيح ؛ءاص اج ةنأزخلاو هكلص جو ءاص هج شيعي نباو «؛١ةص فاصنإلاو

 رحبلاو :هص جاجعلا ناويد يف زجرلاو ة8ةص ةيبرعلا دهاوش مجعمو « (نمي) .ناسللاو ءاهذص ينغلل دهاوش حرش
 .يعارلل ىربي يف ريضلاو ءاهل ًأجعزم ًالاشو أني اهل ضرعي :ابل ىربي ؟ادص ةج طيخنأ

 ءاكاص ؟ج هيوبيس باتك :ىظتا (0)

 هرم يف ةدايز (9)

 . هق» يف صق (©)

 . «قم و «به يف ةدايز (5)

 :هباتك يف هيوبيس دهاوش نم سيل هنأ اك ديز يبأ رداون يف هيلع رثعأ لو «هيوبيس هدشنا : «ق» و هر» يف (
 متاح بأ ركذو : ٠"هص هج هيفف يفاريسلا حرش نم ابلقت هنأ نظلا بلغأف ديز وبأ هدشنأ :يريصلا لوق امأ
 :ديز وبأ دشلأ دقو ءقلعو ءقولعو :قانع :لاقي هنأ يناتئجتسلا

 محم قونع أ دشنأ

 ديبع وبأ هنع ىورو ءالعلا نب ورع يأ نع ثدح ءيوفل يوحن ءيراصنألا تباث ني سوأ نب ديعس وه (8)
 ةرشع عبرأ ةنس يقوت « «نآرقلا يناعم و ٠ «رداونلا» اهتم بتك ةدع هل .اتشريغو يناتسجلا متاح وبأو مالس ني مساقلا
 ه5  ؟هذص ةاعولا ةيفبو 5  ؟هص ؟ج ةاورلا هابنإ :رظنا .نيتئامو ةرثع سنخ ةنس :ليقو نيدئامو

 :هدعب ركذو (ممجح) محلا :رظتاو (5)

 مظعألا ءانإلا يفآأ م باحت ملظِملا نولك ءادوس ءاتمهد
 :محجلاو ءأزنع اهب دارأ قونع مأو «ةدئاز نمو «بلطأ ىنعب دشنأو (مح) سورعلا جاتتو ناسللا يف كلذ لثشمو

 .دهاوشلا مجعم بحاص هركذي ملو ؛ةلوادتملا وحنلا بتك يف هب دهشتسا نم ىلإ دتهأ لو اذه .دوسألا
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 0 00 2 ف 00 م - م :

 ناعركو ' عاّركو «ناّبقعو "”باقعو «فيفختلاب قنُع :ليقو ءقنُع :ليقو

 قضي نّنأو ا” ناتأو

 :ثنؤيو ركذيف ناسللا امأو

 شاَرْف وحن اولا ةثالَق :اولاق ةّلعفأ ىلع ددعلا ىلدأ يف ُهَعَمَج هٌرْكذ نم

 :نسلا تالق «ناقف لثنأ لع دمع هلق دمو

 هبسلا قدا ف ليت ةللع'وبق انا لوقف لع نك اناكأو لصف

 .ةقرخأو فورخو «ةدمْعأو ِدوُمَع :كلوقك

 دوُعقو نور الروتعو «نافرخ :وحن نالغف ىلع ريثكلا هعمجو

 رويرو“«ضاقو ' "ضولقو ديمو دوُمَع :وحن لَعف ىلع ءاج ("دق)و ناذعق

 دعو ءءالفأو ''اَوَلَف :وحن لاَعْقُأ ىلعو «صئالق :وحن لئاعف ىلع ءاج دقو ِِريرَو
 .ءادعأو

 .نابقعو بقعأو باقعو : «ق» يف (1)

 ...ناتأو :عركأو عاركو :لصألا يقف (0)

 .نتأو ناتأو نانأو :لصألا يف )

 . «قد يف ةدايز (89

 .ةرصبتلا نم قيس ايف اتةص :رظنأ ثنؤلاو ركذلا باب يف كلذ ركذ (0)

 . هدافسلا غلب يذلا يدجلا :دوتعلا» : (دتع) ناسللا يف )

 .نادعو : «ءق» و رد يق (0)

 . «قد و «ب» يف صقن (4)

 , «ءاستلا نم ةاتفلا ةيراجلا ةلدنمب لبإلا نم ةّيحَفلا :صولقلا» : (صلق) ناسللا يف ()

 . «ةنسلا غلب اذإ رهملا :ًاضيأ َوْلَملاو .. ءمطق اذإ ربلاو شحجلا :ٌواقلا» : (الف) ناسللا يق 00)

- 11 



 وبأ هلاق (”يلفو) «َيلُقو «ءالف :' "هيوبيس رَّكَذ ام ريغ ّوَّلَف يف ءاج دقو
 ال ىمرَجأ َنَمُع ماما

 .ذاش وهو «ضيراعأو 'ضوُرَع :اولاقو

 ٌنوُبَص لجر :لوقت «ثنؤملاو ركذملا هيف ىوتسا ةفص لوُعَف ناك اذإو
 ٌروُبَص ةأرماو

 امو ندعو ُنْبْص لاجرو نْدُشو نبط ًءاسن لوقت ءاهيف لع ىلع عجلاو
 زوبع :وحن ًاضيأ لّكُفو «لئاعَف ىلع هوٌرَّسك (””ةصاخ) ثنؤمال ةفص / هنم ناك
 جيبذ وأ توع اهّدْلو بلس يتلا يطو مو يبئالّسو 2 نحعو ءرئاَجعو

 .كلذ ريغ 3

 «نونلاو واولاب ثنؤملاو ركذملا هيف يوتسي ام هبابو هروبص عمجي الو
 ثنؤملا يف لمْمّتْساو ءلثف ىلع ِرْجَي / هّبابو ًاروبص ْنأل ؛ءاتلاو فلألاب '"(الزو
 نم دحاولا يف اوهرك ام ىلإ اوريصيف ءاتلاب هوعمجي نأ اوهركف ءءاه ريغب

( 
 )١( ٌتنَعَو ٌدَلَف دحاولاو ءءادْغأو هلقأ :اولاش :اةفص ؟ج هيوبيس باتك يف .

 . نس يف صقن (9)

 «ءالفأو وَلَف :يمرجلا رع وبأ ركذ دقو ءءالفأ ريغ ْوَلُف يف هيوبيس ركذي مل» :اةاص هج يفاريسلا حرش يف ()
 ؟ج ةيفاشلا ىلع يضرلا حرش يفو .اههص هج يف ىرخأ ةرم كلذ يفاريسلا ركذو «لوُمُف ىلع وهو يفد «يِلْو ءءالفو
 َىلُق نأ ؟؟؟ص ١٠ج صصخلا يف ةدي نبا ركذو ءاهركو ءافلا مضي َّىَلُق :وحن ًاليلق لوُمُق هيف ءاجو ..د :15س
 ةغللا بتك نم يأ يف يفاريسلا يفام ىلع رثعأ مو ولف (ىلق) ىبورعلا جات يف يديبزلا أضيأ كلذ ركذو ءةالف عمج يلفو

 .ا70ص ؟ج عمبلاو 2316 ١5ص ؟ج ةربجلا :ًاضيأ رظتاو

 نم ضرَت مل يتلا :اضيأ ضورعلاو ؛هنم قيضم يف ضرتعاام وه :ليقو «لبجلا ضرع يف قيرطلا :ضورعلا (؟)
 .(ضرع) ناللا :رظنأ :لبإلا

 .هب» يف صقن (5)

 .لصألا يف صقن (1)

 اب / ةك]



 لمحو ءثنؤملل ءاتلاو فلألاب ةمالسلا عمج نع لِدٌمف «ثينأتلا ةمالع لاخدإ

 ."”لعافلا نع لودعملا لوُمَف باب يف ناكيرش اهبأل ؛هيلع ركذملا

 «ةلاعفو ءةلاعف :وحن انمدق يتلا ةينبألا هذه نم ءابلا هتقحل ام اًماو :لصق

 «لئاسرو ةلاسر :وحن لئاعف ىلع رسكملا هعمجف ءةلوُعَفو :ةليعفو :ةلاقُفو

 .بئالحو ةبولحو فئاحصو ةفيحصو «ِبئاَوُذَو ""ةباؤذو «متامحو ةمامحو

 «تاباؤذو تالاسرو «تايثكو ءتافيحص :وحن ءاتلاو فلألاب ماسلا هعمجو

 .”تايوكرو «تابولحو :تامامحو

 :كلوقك متو ِةَرْمَت ةلزنب ناك "عون َمْثا ةلثمألا هذه نم ناك امو

 ةّيِطَمَو يعشو ةريعشو ءءاَظَعَو ةَياَظَعَو ماَمَيَو ةَماَمَيَو ءجاَجَوو ةَجاَجَد

 . : مو

وحن ُلئاَعف هسايقف هنم ََسَك امو
 ءاياظعو ءاياطخو ءاياَطَمَو 2 ِهئاَجَد 

 .ىلاعت هللا ءاش ْنِإ فيرصتلا يف اهركذن لاح اهلو

 «تاءاظعو ءتاَناَمَيو ءتاَجاَجَد :تلقف ءاتلاو فلألاب تعج تئش ثإو

 تاّيطَمو

 ارجاَح :وحن نآلُمف ٌهَعْيَجَف امئا لعاف ىلع ناك ام اَمأو ( :”لصف)

 .لعفلا نع :خستلا يقاب يف )

 .سأرلا نم ةيصانلا تبنم :ةياؤذلا :ليقو ,ةيصانلا :ةباؤذلا ()

 .كالذ ريغ ليقو بكرت ةباد لك بوكرلا :ليقو «ليإلا نم بكرت يتلا يهو :بوكر عمج م

 .سنج ممأ يأ ()

 - هقق» يف صفت (ه)

 .نآزجحو زجاح :ومت : «قدو «ب» يف م)
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 قلافو ريل ىَمسي يذلا ناروُحو ا”رئاَحو «ةريدتسم ضرأ يطهو نارجُحو

 لعاَوَق ىلع ًاضيأ عمجيو ءتبن هيف سيل يذلا "'ريدتسملا ناكملا وهو ءَناَقَلُفَو
 .طئاّوغو طئاغو ,طئاوحو طئاحو ءرجاوَحو "ارجاَح وحن

 طئاغو) «ناطيحو طئاحو «ناّريحو رئاح :اولاق «نالعف ىلع ءاج دقو

 مت 5
 . ( ناطيغو

 .ذاش وهو ”ليطابأو لطاب :اولاقو

 :منالا عمجك ُهَعْمَج نإف مسالا ىَرْجُم يِرْجَأ ةفص لعاَق ىلع ناك امو

 ا :تلق اك ءناَيْعُرو عاّرو ءناّبْحُصو بحاصو «ناَبْكَُرو بكار :وحن
 .ثنؤملاو ركذملا نيب قرفلل ؛لعاَوف :هيف لاقي الو ءنارجحو

 يف) ْمُهْلْوَق 3 8 «بحاوّصو ةّبحاّصو ءبكاَوَرَو ةّبكاَر :ةثنؤمال لاقُيو

 اوُنمأف ثانإلا نود روكذلل الإ نوكت ال ةفصلا هذه ّنأل ؛َسراَوَف (سراف

 اذه هّبَشُم كلاوبلا يف كلاه كلذكو َّسسْبْللا

 يف هريجُيو «لْصألا تافصلا هذه يف َلعاوف نأ عزي دربملا ”ساّبعلا وأو

 )١( يح) ناسللا :رظنا ريحلا هيمسي سانلا رثكأو ءةايحلا عتجم :رئاخلا , .

 ) )1:ليقو «نيتوبز نيب ردحنلا ناكلا نوديري اذكو ...بعقلاو لبجلا يف قشلا :قلافلا» : (قلف) ناسللا يف

 «لمر نع نيتقيقش نيب ءاضف :قلاقلا .

 )( .زجاوحو زرجاح :وحت : «ق» يقو هرئاوحو رئاح :وحن : هرد يف

 ) )4و هر» يف صقن »ق« 

 )( .لطابأو ؛ هب» يف

 ) )0.نازجحو زجاح : ه«قدو «به يف

  )9«ق» يف ةدايز .

 ) )4اج بضتقللا :رظنا ص١؟١ -  325١.؟ذكص لماكلاو ,315  ؟ذهدص ؟جو
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 [ا م١٠ ]

 '"قدزرفلا لوق دشنأو ءرعشلا

 راَصْبألا سكاَوت باَقرلا عّضَخ مهَتْيََر ديزي اوأَر َلاَجَرلا اذإو

 :بورض ىلع هعمجف ركذملا نم لقعي نمل ًةفص ٌلعاف ناك اذإو

 .ةقلحو قلاحو ةّبَسَحو بساحو «ةّبتكو بتاك :وحن ةلعفو لعاق :لاقي

 / رْضُحو رضاخو دّبَشو دهاشو ءبّرضو براض :وحن لف ىلع عمجيو

 .ىفُعو فاعو ءىّرُغو ٍزاَغو موو مئانو 5 متاصو ءبِّيَعو بئاغو

داش (( و دهاش) وحن اعف ىلع عمج و
 .(باّيْغو «باّدُضو 

 اص هناويد ؛رظتا ( ب

 لَمُجاو ::38ص لماكلاو ؟اذص ؟جو ؟؟ةاص اج بضتقملا :رظناو ,؟ءالص ؟ج هيوبيس دهاوش نم وهو

 حرشو ءاكص اج ةنازخلاو ؛هاص هج شيعي نبأو )الص ١ةج صصخلاو ؛١١لص هج يفاريلا حرشو ؟ةءص

 نيحضب عضخ .اهفص رئارخلاو ؟هص يقيلاوجلل بتاكلا بدأ حرشو ,هص ؟ج ميرصتلاو :155ص ةيفاشلا دهاوش

 «نماطت هقنع يف يذلا وهو عضخأ عمج داضلا نوكسو ءاخلا مذيب عصْح نوكي نأ لقحيو :عضاخ يف ةنلابم ٍعوُضَخ عمج

 هفرطتسي ءيش تيبلا اذه فود :؟25ص لماكلا يف دربلل لاق دقو اذه ءهسأر ئطأطلا وهو ٠ «سكان عج سكاوتو

 اًمْقدحأ :نيفرح يف لإ اذ تأي لو .. .ثنؤملاب سبتلي الكل لعاوف ىلع لعاف نم ناك ام نوعمجي ال مهنأ وهو :نويوحنلا

 اًملف هَلْثَم هنأل ؛لابعتسالا ةرثكل هلصأ ىلع هورجأف «كلاوبلا يف كلاه وه :لثلا يف نولوقيو ..سراوف :سراف عج يف

 « ةرورض يف لإ أدبأ اذه لشم نوكي الو راميألا َسِكاَوْن :لاقف هلصأ ىلع هارجأ رعشلا ةرورضل قدزرفلا جادتحا

 نكات :يهو ةسمخ ظافلأ تّدش دقو .. » :ةذص اج ةئازخلا ف يدادنبلا لاق :لعاَوَف اهيف ءاج ىرخأ ظافلأ كانهو

 لاقو «هدهاوشو دهاشو «بئاوغو بئاغو :كلاوبلا يق كلاه :اولاق هكلاوهو كلاهو ...سراوقو سرافو «سكاوثو

 سراح :يهو ؛ةسخلا هذه ىلع ةدايز يقيلاوجلل بتاكلا بدأ حرش يف تيأر مه :١٠٠ص اج ةنازخلا يف ًاضيأ يدادغبلا

 تيب جاوحو انأ لرقم «بئاص مهس ئطاوخلا عم :لثملا يف ءاج ام كلذ نمو :لاق مث ...بجاوحو بجاحو ؛سراوحو

 جرش ؛رظناو «ةماك َةَرْشَع ىدخإ عيمجلاف ..دفاورو دفار لضفلا ىكحو ..ناوعألا :جاودلاو جادو جاح عمج هجاودو هللا

  ؟؟ص يقيلاوجلل بتاكلا بدأ

 .موصو «قحاو «ابنا» ق قف

 منو : عد ِق اة

 ءورق ف ةدايز )ل

 كاا 



 .دايشأو «باَحُصُأ :وحت لاَمْفَأ ىلع عمجيو

 .بُكَرو بكارو رجتو ا"رجات :وحن لغم ىلعو

 سيلو .ءاَرَعْشِو رعاشو ءءالَقٌعو لقاعو ءءاحَلضَو حلاَص :وحن ءالَعف ىلعو

 .ماَيِنَو «عايجو «باحص :اولاقف «لاعف ىلع ًاضيأ هوعش دقو

 .دوهشو (””دهاشو) «سوُلَُجو َسِلاَج :وحن ءلوُمُف ىلع ءاج دقو

 يل َءَرَو ِعاَرَو ءةاضقو ضاق :وحن ةَلَعُف ىلع هّممجف ًالتعم لعاف نآك نإو

 .لتعملا هب صتخي اذهو ءةاَمْرو مانو

 .ةَرفك وحن ركذلا يف ةَلَعفب حيحصلا صتخيو

 .نوسلاجو «نوبئاغو ءنورضاح :كلوقك نونلاو واولاب هتعنج تئش نإو

 .نوزاغو ءنوضاقو ,نوحلاصو

 هْفَحْلَت م مأ ًءاهلا ةّثقحل لعاَوَف ىلع َعمُج ثنؤملل ةفص لعاف ناك نإف

 «براوضو ةبراضو ,مئاَوَقو ةمئاقو رهاّوطو رهاطو :ءضئاوحو ضئاح :وحن
 .بكاَوَرَو ةّبكارو «جراوخو ةّجراخو

 :«تايكارو ء:تابحاص :كلوقك ءاتلاو فلألاب تْعَمَج تئش نإو

 اًمأو «شفخألا بهذم وه بُّكرو بكارو جنو رجات و لْثَف ىلعو :هلوق :وه قيلعت رد شماه يف )١(

 .بابلا رخآ يف باتكلا بحاص هركذ دقو ءعمجلل مسا هنإ :لوقيف هيوبيس
 . ةق» ف صقن (؟)

 كذاا 



 .تابئاغو «تادهاشو « (”تابراضو)

 .لزَبو "'لزاب :اولاق ءلُعُف ىلع هوعمج دقو

 .لوحو ”'لئاحو «جاتنلا ةثيدحلا يهو نوُعو ٌدئاع :اولاق ءلْثُف ىلعو "

 :اولاق اك واولا ىلع ةمضلا اولقثتسا مهنأ الإ ءِلْزُي لثم ذْوُعو لوح :لصألاو

 ("”ناوبو «ناّوخ عمج) وو 0

 :""يلدبلا لاق ءضّيخ وحن لّمُف ءاج دقو

 ِضّيْح ىلعًاططَر َكلَمْجأ ك وللا وُهَز ريغ أف ام ىَتَم
 ىلع هّعمجف ظفللا ةركذم ةفصلا هذه نأل ؛ركذملا نم ىضم امب "هببش

 .هانعم ىلع ال هظفل

 خماش لَبَج وحن «لعاوف ىلع هّمْمَجَف لقعي نم ريغل ٌةفص ٌلعاف ناك نإو

 سرفو «قهاَوَن ريمحو قهان رامحو «قهاَوَش لابجو قهاش لبجو «خماوُش لابجو

 .لزاَوب لامجو لزاب لمحو «لهاوص ليخو لهاص

 )١( «ر» يف صفت ,

 . «يفنأ مأ ناك ًاركذ لزاب وهف قشنا يأ هبان رطف :الوزي لزبي ريعبلا لزج» : (لزب) ناللا يف )

 وأ نيتنس وأ ةبنس لمحت م يتلا ةقانلا يه :ليقو ,حقلت مف ابيلع لج :لئاح ةقان» : (لوح) ناللا ف

 . «لمحت ىتح تاونس وأ ةنس لمللا اهنع عطقتي لماح لك كلذكو «تاوتس

 .رونو «دوج :ًأولاق ؟ :لصألا يف ()

 اذاص ؟ج هيوبيس باتك :رظنا (ه)

 . «ءابخلا ةدمعأ نم دومع :ءابلا ركب ناوبلا» (نوب) ناللا يفو ء ءق» ىف ةدايز ()

 .؟١ءاص نييلذبلا ناويد :رظنا :يلذبلا ملثلا وبأ وه (0

 :يف هرظناو :ةلوادتلا وحنلا بتك يف هب دبشتسا نم ىلإ دتهأ لو «ةيبرعلا دهاوش مجعم بحاص هركذي لو اذه

 . (وهز) و (طهر) سورعلا جاتو 250٠ ءاةكذص دئزلا طقم حورشو (اهز) ناللاو ء (اهز) و (طهر) حاحملا

 .ضيحلا ءاسنلاو ناييضلا هيلت ققشي دلج :طعرلاو ءزخفلاو هيتلإو ربكلا :وهزلا

 .ةوُهَبس :لعألا ف (0)
 ل شلع



 ("هيف) ٌلعاَوَف اوهرك ءةّيدْؤَأو داو :اولاق ءةلعفأ ىلع امشا لعاف َعمُج دقو
 نأل ؛”رسكنت وأ ٌواولا مضنت المل ؛نالمفو نالْمُف اوهركو «ناواو عقتجت الل
 .”ابيلع نالقثتست ةرسكلاو ةضلا

 ىلع ”عجلا يف) "لعاف ىرْجَم يرجي هنإف نيعلا حتفب لَعاف ىلع ناك امو
 ١ (” هتاّوخو 0 تاَخو) قياوطو "قاطو «لباوتو "لَباَت :وحن (لعاوف

 لوق ىلع لإ '"سايقلاب كلذ سيلو «متاوخو ,"”!قيناودو «قيباوط :ليقو
 «قيناودو ءمتاَوَح هسايق ةغللا هذه ىلعف «قانادو ؛ماَتاَخ (وحن 9لاَعاَق) لاق نم

 :زجارلا لاق

 .هردو هب» يف صقن )١(

 .رسكنتو : «ق» يفو لصألا يف (9)

 .اهيلع لصألا يف ©

 .لعاوف ىرجم : «ق» يف (9)

 . ند يف ةدايز ()

 .ماعطلا رازبأ نم لباتلا (0)

 . ءاتهوجتو لجرلاو ديلاك نانإلا ءاضعأ نم :قياطلاو قباطلا» : (قبط) ناسللا يف ()
 .«ق»و ند و «ب» يف صقن (8)

 اك ءلعاف ىلع قياوطو ءقئاودو «متاوخ .ًاضيأ لوقت برعلا نأ سنوي عزو» :! ١٠ص ؟ج هيوبيس باتك يف ()
 1 . «لياوتو لبات :اولاق

 ) 0٠١«نازوألا نم قتادلاو قئاودلا» : (قند) ناسللا يف .

 نإو «لاعاف ريسكت هولمج امنإ قياوطو «يتاوخو «قيناود :اولاق نيذلاو» :13 ١٠ص ؟ج هيوبيس باتك يف )1١(

 انثدح ,ماتاخ اولاقق دق مهأزيَغ ,ةحلم :نولوقي الو ءةحل مالكلا يف لمعتسلاو حمالم :اولاق اك مهمالك نم نكي م

 . «باطخلا وبأ كلذب

 دملا فورح دازت 5 هريسكت يف دملل تديز ءايلا نإف قينإود امأف» 708  ؟0/ص ؟ج_بضتقللا يف دربملا لاقو

 نيذلا :هيوبيس لاقو.. » : (مخ) :ناسللا يفو «ماتاخ :لاق نم سايق ىلع هنإف متاوخ امأف «قيياوط :كلذكو دحاولا يف
 . ءاماتاخ فرعي مل هيوبيس نأ ىلع ليلد اذهو ؛مهمالك يف نكي مل نإو «لاعاف ريسكت هولعج اغنإ متاوخ :اولاق

 ا هابل ف صّقن اةقيل]
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 [ب /0]

 ١ 1 5 5 5 8 5 - م 5 0 200 7 7

 أ ريغب يماتاخ تذخأ قشنلا رزرقلا تاذ ُّئَماَي

 .؛دماحأو َدَمْحَأ :وحن ٠ .لعاقأ ىلع ةَمْمجَ امثا لعْفَأ ىلع ناك ام اأو :لصف

 سايق اذهف نِغاّضأو َرْفْصَأو َرباَكأو ربك ءلضافأو َلَضْفَأو :لكاقأو "لكُم
 .اذه ىلع ءامسألا يف رسم

 ٍلُمُ ىلع هعمجف (" ههوسأو) / هرفطأو َرمْخَأ :وحن ةفص ٌلَعَْأ ناك نإف

 «بُهشو َبّبْشَأو ٍدوُسو ةَوُْسَأ ٍرْفُصو َرْفصَأَو رمح َرَمْخَأ وحن نيعلا نكاس

نكلو ءلشف هلصأ «ضيبو َضَيْيَأو
نأل ؛ءايلا َملستل هلوأ اوُرَسَك مه

 اذإ ءايلا <

 اوُرَسَكَف «ضوُب :ليقل ٍلْمُق ىلع هب اوماكت ولف ءأواو ْتَبلُق آبقو تنكس

 .نادوُسو ناَرْمُح :وحن نآلف ل عمججو ءانّيب امل ؛هلوأ

 :'"تيكلا لاق اك رعشلا ةرورض يف الإ نونلاو واولاب عمجي الو

 اتيدَّوْسأو َنيِرَمْحَأ لئالخ ٍرازن ْيَنْب تانب تَدَج و امن

 حرش :يظناو 85ص لماكلاو ؟همص 7>ج بضتقملا يف دربلا دهاوش نم وهو ءزجرلا اذه لئاق ىلع رثعأ ل [1)

 سيياقملاو ء#1؟ص ؟ج ديرفلا دقعلاو 3نعكذص ةيقاشلا دهاوش حرشو ,هالص ةج شيعي نباو :.١؟اله هج قاريلا

 .هءاص ةبيرعلا دهأوش مجعمو (محر

 .ةدعرلا :لكقألا ()

 | - هق» و هند يف صقت ()

 وهو ءيلكلا شايع نب مكمل ةديصق نم وهو ؛ةءض ؛ج برقثا يف تيككلا ىلإ ًاضيأ روقمع نبا هبيسنو ()

 .رضم اه وجع ماشلا ءارعش نم «يلكلا روعألاب فورعلا

 كادص ؟جو للص اج ةنازخلاو ترص هج شيعي نبا :رظنإو ءاذاص هج قاريسلا دهاوش نموهو

 ةييزعلا دهاوش مجعمو 13ص اج ينومثألاو ءادص ١جرردلاو :ةهص اج عمبلاو ء1ة؟س ةيفاشلا دهاوش حرشو

 نبإ زاجأو» : هاص اج ةنازخلا يف يدادغبلا لاقو :ةجوزلا :ةليلحلاو :جوزلا وهو :ليلح عمج لئالخلاو اص

 . «ذاش ريغ ةهدنع ومو هتيبلا أذهب لدتماو «نوناركيو نورخأ :ناسيك

 5 تنفر



 مالم ثلا

 نوُرَمْحُأْلا :لوقتف «نونلاو واولاب هَعَمْحت ّْنَأ زاج َرَمْحَأب الْجَر َتْيَمَت نإ
 .ًامثا هوُرَّيَص اًمَل َرَقْشَأ عمج يف نوٌرعشألا :اولاق اك

 ٌسُحو ءاَرُمَح :وحن ركذملا ةفص يف لمعفأ ىرجم يرجي ثنؤملا يف ءالْعفو

 .ضيبو ءاضْيَيَو يضخو ءاّرْضخو

 واولاب "هركذم عمجي مل 5 أما "'لعج اذإ الإ ءاتلاو فلألاب عمجي الو
 .نونلاو

 ءاج اك ؛تاواًرْمَح :تلقف ءاتلاو فلآلاب اهّتْعَمَج ءارمجب ةأرما َتْيمَم نإف

 .مسا هنأل ؛ (”لس) هٌةَقَدَص 9 تاَواَرْصَخْلا يف سيل» :ثيدحلا يف

 لمعتسي نأ هبابف لَعْفَأ ىلع ركذم هل "(و) ىَلْعَف ىلع ناك ام اّمأو :لصف
 .ىرخألاو رخآلاو «ىلوألاو لّوألاو ءىلضفلاو لضفألا :كلوقك ماللاو فلألاب

 .تلعج :لصألا يف )١(
 .هنم ركذملا عمجي ل 5 : ن» يفو ركذلا عمجي مل اك : هق» يف (؟)

 هجرخأو « (تاوارضخلا ةاكز يف ءاج ام باب) 157  ٠؟لص 5ج هحيحص يف يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا اذه (0)

 ضيف :رظنا .هقرط لك نم فيعض لسرم ثيدحلاو ,!ء١ص يف رخأ قيرط نم هجرخأو ؟٠:ص هنن يف ينطق رادلا
 ؟م١ص ؟ج ريغصلا عماجلا يف يطويسلا هركذو تكالصو 7١9  ؟ةدص اج لادتعالا نازيمو .؟الكص هج ريدقلا

 .ةاكز تاوارضخلا يف سيل :ةياورب

 1 . «س يف ةدايز (4)
 ناك ام هب عمجي انو :عجلا اذه عمجي الأ تافصلا نم نزولا اذه ىلع ناك ام سايقو» : (ضخ) ناسللا يف (5)

 هذبل برعلا لوقت ءةفص ال لوقبلا هذبل أما راص دق هنأل « عجلا اذه هعج امإو ٠ ءاَمَقْنْخو : ءاركتم :وحت ةفصال أمما

 ةفص األ ؛تاراَحُطَتَو ءاحطبو تاَواَقْرَوَو ءاقروك ءاممألا عمج هعمج :ةديس نبا لاقو ءاهنول ديرت ال ءارضخلا :لوفبلا
 . « ...ءاممألا ةيلغ تيلغ ةبلاغ

 ءمب» يف صقل (0)

 5 هذفر 5 :



 زع هلوقك ءلوألاو ءرَخألاو نيَكلاو ريما :وجن لَمُقلا ىلع رسكيو

 . ربُكْلا "ىدخإل اهّنإ» :لجو

 ءتاَيَلوُألاو :تاّيَلْصْفلاو :تاَيَرْدَألا :كلوقك ءاهن او فلألاب ْعَمْجُي

 رباكألا :كلوقك ًاعيمج ريسكتلاو ةمالسلا 00 يي ا 1

 ءاذه ”انركذ دقو «َنوُلْدُرَأل | "كقبئاز) :لجو زع هللا لاق «نوربكألاو

 .©اذه انركذ دقو «اَنّلذاَرَأ مه "1: َنيِذَّلام :لجو زع هللا لاقو

 ىَلْبَح وحن «يلاقق ةقمجف َلَعْفَأ ىلع ركذم هل سيل ىلُك ناك نإ
 / لاعف ىلع ىلْثف َعمَج دقو «”ىَلاَبَح :لاقيف ًافلأ ًءايلا َبَلْقَت "و ) «يلاّبَحو

 .ثانإو ىَقنأ :كلوقك

 ."ىَراَقْذو ىَرفذ :كلوقك ىَلاعَف ("ىلع) ْمَيْجّتَف لثف امأو

 رثدلا ةروس نم 55 ةيآلا )١(

 . «ق» يف صقن (0)

 .ريكتلاو ةمالسلا ىلع عمجي :لصألا يف ()

 . «ق» و «ر» و «ب» نم لك يف ءارعشلا ةيآ لبق «دوه» ةيآ تركذ دقو اذه ءءارعشلا ةروس نع 1١١١ ةيآلا (0

 .ةرصبتلا نم قبس ايف هدا“ _ هدج ص رظنا (0)

 .دوه ةروس نع الاب ةيألا ()

 يذلا فرحلا رسكتا فلأ هقلاث عج لك نأل ؛ماللا رسكب يلابح لصألاو» وه ديج قيلعت لصألا شماهب (9)

 يف هانلق ا؟ نيفلألا نيب اوقرفيل ىّلابح :اولاقف افلأ ثينأتلا فلأ نم ةبلقنملا ءايلا اولدبأ مث رفاعجو هدجاسم قمت اهدعب

 يف طقست ؟ نيودتلا لوخدل ءايلا تطقسل اوُلِدْبَي ل ول ْمّْنأل ءابفرص كرت يف ىلبحك ىلابحلا نوكيلو «ىراحصلا

 ٠ ناوج

 . هر» يف صقن (4)

 .يِراَقَدو ىَراَقَتو :لصألا يق (5)

 - 19غ د



 ءاّرذَعو « !ىَراَحَصو ءاَرْحَص وحن اذه لثم ةدودمملا فلآلا يف اولاق دقو
 .هللا ءاش نإ كلذ فرعاف ءىَراَذَعو

 لَلْعَف وحن انركذ يتلا ةلثمألا ريغ نم فرحأ ةعبرأ ىلع ناك امو :لصف
 او "بدخك) لف وأ 2” نُئرْبَك لعق وأ مهردك للف وأ فْعَجك

 :وحن نوكسلاو ةكرحلا يف نازوألا هذه (”لشم) قفاو (”ثام) وأ «”رطمقك
 فلأ ديزتو «هلوأ حتفي نأب هلك هعمجف "نُهْدُمو ءلخْدَمو ْمْطَقِمَو ءدحسم

 هدعب اهف ًامغدم ًافرح نوكي نأ الإ ءفلألا دعب ام ّريكتو «ةثلاث عجملا

 «لوادجو لَوُدَجو كداَرَقَو "ةدْرَقو نضاَعَجو ٌرفْعَج :كلوق وحن (*كلذو)

 ٌرْطْمَقَو بادو ٌبدخو «نئاَرَبو ُنْرُبو عدافضو عدفضو «مهاَرَذو مهردو

 سمو «بلاطَمو َبَلْطَمو دِجاَسَمو ٌدِجْسَمو ؛لقاّيَصو '' ”لقّيصو ٌنطاَمَقو

 .نهاَدَمو ""نُهْدُمو «ُناَسَصو

 ىراحصو ءارحص :وجت : «ق» يفو «ىراذعو راذعو ءارذعو ؛ىراحصو راحصو ءارحص ؛ومت : «ب» يف )١(
 راذعو ىراذعو ءارذعو ءراحصو

 .دسألا بلخع ؛نئْربلا 9
 . «ب» يف ةدأيز (5

 .مخض يأ فجه لثم بدخ لجرو ءمظعلا :بدخلاو خيشلا :بدخلاو
 .يوقلا مخضلا لما :ليقو ءعيرسلا يوقلا لا :رطمقلا ()

 . هق» يف صقت (5)

 .لصألا يف صقت (0)

 . «دوض مالكلا يف رثك اًمَلَف ءانهدم :لصألا يف ناك ءنهدلا ةلآ ريغ ال مضلاب مدام : (نهد) :ناسللا يف ()

 .هرم يف ةدايز (8)

 )١( «هظلغو :ليقو ءضرألا نم عفترا ام :ددرقلا» : (درق) ناسللا يف .

 )٠١( ءاهؤالجو فويسلا ذاحش :لقيصلا» : (لقص) ناسللا يف .
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 ةَحَوْرِم :وحن «هسايق اذبف ءابلا اههبشأ امو ةلثمألا هذه تقحل نإ كلذكو
 0 07 اقل - 1 قرع 1-5 - قر ا 5 رباع

 "و «باذَمو ةّيدمو «براشتمو "و ءمراكمو ةهمهركمو «حواَرَمَو 1 / ٠011

 كيف
 .ناّسَمو

 ىلع ٌريصيل ًافرح هنم تفذَح فرحأ ةسخ ىلع مسالا ناك اذإو :لصف

 عمج يف لوقتف انركذ ام ىلع يعابرلا سايق ىلع هعمجت مم "(فرحأ) ةعبرأ

 رخآ لبق ءاي فوذحما نم ضّوَعَت نأ كلو ءدزارف قَدْزَرَف يو ؛َيِراَفَس :لَجُرْفَس

 :وحن هريغ فذخت ١ 1 فرح هيف ناك نإف ءديزارفو جيرافَس :لوقت ةماكل

 نأ كلو سارعو" ستدنرَعو طِماَرَيو !" طَمْوَرَيو ءلفاَحَجو 0

 سيداَرَعو ءطيماَرَتو ليفاَحَج :لوقتف ضّوعت

 ليون :كلوقك ًائيش هنم فذحت م نيلو دم فرح هعبار ناك نإف

 .حيتافمو حاّتفمو «جيلامَهو 6 «سيد اَرك و 0 نود كو ل ليداتقو

 ةمركم ضرأ : يرهوجلا.. ءةراثملا ةنودعملا يه :ليقو :ةبيط : مْركو :ةمزكم ضر : (مرك) ناسللا يف ()

 . «تابنلل ةديج تناك اذإ تاينلل

 . «هتم برشي يذلا عضوملا : 'مض ريغ نم ءارلا حتقب ةيرشلا : (برش) ناسللا يف (0

 تلئتو نم حمر وهو ًاناّنس هل تلعج حمرلا ْتْنتْسَأو :نانسلا هيف بكر :هنئ» : (نئس) ناسللا يف (5)

  «نسملا ىلع هتددحأ اذإ َنوُنْدَم وهف هنسأ نانسلا

 - «ق» و هرم يف صقن (8)

 .نيتفشلا ظيلغ :ًاضيأ وهو ءظيلغلا :لفتحجلا (ه)

 نبا لاق ءاهريغو لبإلا نم ليوطلا طمورسلا :ليقو ..ليوطلا لمجا :طمورسلا» : طمرس) ناللا يف (0)

 . «هوحتو ؛رمخأ قز هيف نوكي ءاعو ؛طمورسلا :ةديس

 ًاضيأ ديدشلا لمجاو هديدشلا دسألا :سدئرعلا (0

 .ليخلا نم ةعطقلا :ليقو ؛ةيظعلا ليخلا :سودركلا ()

 :جالمبلاو «برعم يبراف :ةجلمبلا اهيشمو «جيِئاَبَبلا دحاو :نيذاربلا نم :يالمبْلا (جلم) ؛ناسللا يف ()

 . هةعرس يف ةيادلا ريس نمسح

 ت1



 هذه نم ءيش هيف سيل ايف ضؤؤََت تنك كنأل ؛ائيش هنم فدخت م افإو

 ثينأتلا ءاه ّنأل ؛بيجاعأو ةَبوُجْعَأو «ثيداَحأو '"ةَنوُدْحَأ كلذكو
 كلذكو « ءنيلو نم فرح هعبار فرحأ ةسخ ىلع ءاه ريغب ممالاو ءاهب ُدّتَْي

 نإو نازوألا هذهو «فيفاجتو 04 فافجتو ءٌريصاقتو ”تاًصقت اًضقتو «ليئامتو لاثمت

 .عملا يف دحأو اهسايقف نوكسلاو ةكرحلا يف ةقفتم يبف اهفورح تفلتخا

 يف ًاريخم تنك ناتيواستم ناتدايز هيفو ( ”فرحأ) ةسمخ ىلع ناك نإف

 :ناتيواستم اًمُمو فلألاو نونلا :ناتدايز هيف ىطْنَبَح لثم تئش اهيأ فذح

 نإو ءيِطاَبَح :لوقتف ضوعت نأ كلو ٍطاَبَح :تلقف نونلا تفذح تئش نإف

 .طيناَبَح :لوقتف ًاضيأ ضوعت نأ كلو «طنابح :تلقن فلألا تفذح تكش

 «ىنعل تديز يتلا فذحت مم ىنعل تديز اًمُهادحإ ناتدايز هيف ناك نإو

 لعافلا ىنعل تديز ميلاف «ناتدئاز ممملاو نونلا ءقلطنم :وحن ىرخآلا تفذحو

 :لوقتف ضوعت نأ كلو «قِلاَطَم :هعّمَج يف لوقتف نونلا فذحتو ءاهفذحت الف

 هولعج مث ةثودحأ ثيداحألا دحإو نأ ىرن :ءارقلا لاق ..هب ثدح ام :ةثودحألا» : (ثدح) ناللا يق )١(

 امأف :ةثودحأ نالف راص دق :لاقي ءةبجعألا ىنعم ةثودحألا نأل ءارفلا عز اك رمألا سيل :يرب نبا لاق :ثيداحألل

  هةثودحأ نوكي الو ًاتيدح الإ اهدحاو نوكي الف هيي يبنلا تيداحأ
 ةبييش ةدالق :حاحصلا يفو ءقنعلا ةرصق اهموزلل ةدالقلا :ءاملا رسكي ...راصقتلا» : (صق) :ناللا يف ()

 . «ةقنخلاب

 ىلإ هيف اوبهذ «برحلا يف هريغو ديدح نم ليخلا ىلع عضوي يذلا فافجتلاو فاقُجْنلا» (ففج) ناسللا يف (5)
 . هقوفجلاو ةبالبحلا ىتعم

 .لضألا يف صفت (5)

 امال



 [ب ]0١/

 .انركذ امل عملا نود ءاتلا فذحت (”لِساَفَم) لسّتْغُم عج :كلذكو

 ("'هنم) نيفرح فذحم ًاضيأ هعمجف فرحأ ةتس ىلع ناك امو :لصف

 . عيمج يف كلوقك يعابرلا ةلماعم هلماعت مث «يعابرلا لاثم ىلع ًاضيأ ريصيل

 .لعافم لاثم ىلع ريصيل ؛نينيسلا ىدحإو نونلا فذحت «ُسِعاَقَم 7س
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 .3هيوبيس بهذم اذه «سيعاقم :تلقف هتضوع تئش نإو

 اهنأل ؛نونلاو ملا فذحي هنإف هبهذم بهذ نمو "د هريملا ساّيعلا وبأ اّمأو

 يف لوقتف يلصألا نم ىلوأ دئازلا فذحو «ةماكلا سفن نم نيسلاو «ناتدئاز

 ءاقبإو نيسلا فذح راتخي هيوبيسو ءهنم ّضْوُع اذإ «سيساعقو ؟نساَعَف :هعج

 .ىعمل تديز مبملا أل ؛ميملا

 ةعبار لصحت ءايلا ّنأل ؛اهدحو َنوُنلا الإ فِذْحَت ل ”سيرتنع تعمج ولو

 .سي راَتَع :لوقتف

 ةعبرأو «لوصأ اهنم ةثالث :فرحأ ةعبس ىلع وهو "ًابابيبشا تعج ولو

 اذإف هدئاوز يقاوبلاو ءلوصأ ءابلاو ءابلاو نيشلاف «ةببشلا نم هلصأ نأل ؛دئاوز
 يتلا فلآلا ئفذحت ملو' ءابلا دعب يتلا ًءايلاو «هلوأ يف يتلا / فلألا تفّدح تعمج

 .ليساغم :لصألا يفو «ق» يف صقت )١(
 . «قم يف صقت (؟)

 ديدشلا :ستعقلاو سسنعتم عتتم لكو ءعبتي ملق عتتما :هريغو ريعبلا سيشعقا» : (سق) ناللا يف (0)

 .رخأتلا :ليقو

 .ا1؟ص اج باتكلا :رظنأ (4

 ,؟؟ةعا؟ج بضتقملا :رظنا (ه)

 .عاجشلا :سيرتسعلا (5)
 .هلالخ يق داوس هعدصي ضايب نول ةّييشلاو «بَبشا ردصم :بابيبشا (9)

 - اظالخ



 د «ببِباَبَش :لوقتف انركذ ام فذح دعب ةعبار لّصْحَت اهّنأل ؛ءابلا دعب

 0 قالمح نز تزو ىلع ءاباببش تعج

 ةعبرأ ىلع ريضي ىتح عملا يف فرحأ ةعبرأ ىلع داز ام ٌفْدَح بجو امنإو

 نم ًافرح نوكي نأ الإ فذحلاب ىلوأ وهف ةئاز َدِحُو اذإف ؛هلوطل « (””فرحأ)
 .ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ فرعاف ءانركذ ام ىلع ًاعبار نيللاو ٌدملا فورح

 ناضو. قو «ليإو شو هطشر او" مققر لكم ناك ام نأ معاو :لصف
 ىلع عمج 0 عمجلل مسا وبف كلذ هبشأ امو ِْيَّطو ءرْجَتو بكر ءِرْعَمو

 ىلإ هدر "هّرْفَص اذإف ٌرسَكَم ْمْمَج هنإ :لوقيف رفا انأو .؟ةيوييس لوق
 .دحاولا ظفل 7-8 هدحاو

 ركذم وأ ثنؤمل نك نإو «نوثلاو قاولا نتف لقعي نكذمل نك نآف
 :بُكَر يفو «”َنوُرِفِيَوْس :”'رْفَس ريغصت يف لوقتف ءانلاو فلألاب عمُج لقعي ال

 قزل ام :قالخلاو ....ةلقما ضايب نم نوفجلا ىطغ ام :قوُلْمُلاو «قالثخلاو .«قالئملا» : (قلم) ناسللا يق (0)

 . «نطاب نم لحكلا عضوم نم نيعلاب

 . «ق» و «ه يف ةدايز (0

 . «ب» يف صقت (5)
 .117؟ فحص ؟ج باتكلا :رظنا (

 5١ص ؟ج ةيفاشلا ىلع يضرلاو هذص ؟ج عماوبلا عمه :اضيأ رظناو ءدةللص هج يفاريلا عرش :رظنا (ه)

 .الالص هج شيعي. نبأو

 .هدرت هترغص اذإق :لصألا يف (0)

 .نورفاسملا :رفسلا ()

 -نورفيسم : ةقناو مابا ف مل
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 هيوم 9 سن ربع مس 0 2 ا "مسك نك . ربح سام
 تارّيوزو « ( ركذمال) نوريوز : دوز يو «تاَرْيَوط :ريط قو :نوبكيور

 ْطْيَهَُر :لوقيف هبظفل ىلع "'هرغصيف هيهذم بهذ نمو هيوبيس امأو
 . < مرا /(05 1م ل 2 ل ميس سوال | سول
 تناك ولو :ةلّيَباو ( ةليبخو) :ةمينغو «بيحصو «بيكرو نيفنو ءميوقو

 :تلُقل َمهاَرد تْرْغص ول كنأ 5 ءاهدحاو ظفل ىلع الإ رْفَصَت ل اعومج

 هللا ءاش نإ كلذ فرعاف ءءاشلاو فلألاب هتعمج مث اهُرَد تْرْفصف تاَمِبْيَرُد

 ىلاعت

 .نورئازلا :روزلا )١(

 ءاكرا ف صقن هل

 . !١ ةاص ؟ج باتكلا ؛رظنا (؟)

 . «ق»و هرم ىف ةدايز 15

 د امه ب



 'عمجلا عْمَج ُباَب

 يذلاو ؛برعلا هتعمج ام زواجتي الو ءدِرَطُمِب سيل عملا َعْمَج نأ ملعا
 .ةلعفأو لاَعْفأو لعق :وحن ددعلا لقأ نزو ىلع ناك ام عمْجُي

 :زجارلا لاق «ءبطاوأو «بّطْؤَأو ءبلاكأو ءبّلُكأ :وحن «لعاقأ :لمْفَأ عمجف

 (”!هيوبيس هدشنأ)

 بطاوألا نس اَبْنم ْبْلخَي

 5 اهرخآ رك امنإو ءلصألا ف لّمفأ اهتزو ديأ نأل ؛داَيَأو دْيأ :كلذكو

 .ةض وأ ةرسك اهلْبَق ناك اذإ ءايلا ىلع لقثتست ةضلا نأل ِزاَغو ماَر ٌرخآَرسُك

 حاقزأو «ليواقأو لاَوقأو ,معانأو ماَعْنَأ :كلوقك ليعافأ :لاعفأ عدَجو
 ."حيوارأو

 .قاسأو '!ةيقسأ :وحن لعافأ ) :ةلعفأ ٌمَْج

 دقو «تاَيِقْمَأو «تاّيطغأ :اولاق ءاضيأ ءاتلاو فلألاب (”اةلعْفَأ عمج دقو

 )١( ؟ج باتكلا :رظناو ءلصألا يف ةدايز صه١ه؟.

 ١٠اجاو ١ءاص غج صصخلاو ١؟؟ه هج يفاريسلا جيرش :رظنأو .لئاقلا ةلوبجملا هيويس دهاوش نم وهو

 هعمج يف دهاشلا» :يرقنشلا لاق «نيللا ءاتس :بطولاو «يطو) :ناسللاو ءلدص هج شيعي نباو ءكااالص ١؛جو ؛؟ص

 . هيف ةغلابللو ددعلا ريسكتل بطاوأ ىلع بطو عمج وهو ءبطوألا

 .جيوانأو جاوذأو : «ق»و هرهو «بد يف ()

 . هيق» يف صقن (5)

 . يقاسأو : هني» يق 33

 ب اخأ



 1 ب1

 :""ةمرلا وذ لاق «لئاَمَج ىلع - ريثكلا عمجلل وهو - الام اوعمج

 ٌرطخلا ابكارؤأ ناَبْرَع نع بوقت اَمَتْمَب َلئاَمَجْلا قرزلاب َنْبّرقو
 .تآلاّمج :اولاق (ءاتلاو فلألاب "هوعمج دقو)

 ؛ءاتلاو فلألاب ريثكلا عملا اوعمجف «َتاَقّرْطَو «تاَرْمْخو «تاَنوُيِي :اولاقو

 .ةثنؤم عومج ابنآل

 ىلع لدي هدحاو نأل ؛َعَمْجُي الأ هيف بابلاف سنجلل ًامثا ناك ام اًكَأو

 .ٌروَمَثو «ناَرُمَتو سَ وحن هعمج زاج هعاونأ تفلتخا نإف هعمج

 .ةفلتخم اسانجأ تدرأ اذإ ناَرِئَأو دي :"!سابعلا وبَأ لاقو

 .ِهِعْمَج ىلع هدحاو ةلالد نم / انركذ امل كلذ نم هيوبيس عنم دقو

 ًفيِغَر :كلوقك ءريصَم هدحاو َعْمَج ٌنارْمُمو ءنيراَصَمَو ناَرُسُم :اولاقو

 .ناَرْصُم عمج َنيِراَصضَمَو ٌناَقْعُرَو

 .هككرص هنأويد ؛ريظنا 46)

 ؟ج تاراعتسالا باي ةربملاو 35ص حج صصخلا ءرظناو ؟؟ؤص هجو اتءاص ةج يفاريسلا دهاوش نم وهو

 ةبوقتو ءانهدلاب ةبثك :قرزلاو (لمج) و (قرز) و (رطخ) و (برغ) ناللاو حاحصلاو ءا/لاص هج شيعي نياو ة5؟لح

 نيكرولا افرح اًمْهو «نابارغ سرفو ريعب لكل :نابرغلاو لوبلا نم نيكرولاب قصل ام :رطخلاو :هلصأ نم علقتا :ءيشلا

 ةلامج عج :لئاجلاف» :تيبلا بقع يفاريسلا لاق دقو اذه ؛نيكرولا اسأر ىقتلا ثيح بتذلا قوف ناذللا رسيألاو نيألا

 ثينأتلا لجألف ءاهب ةيمشلا لبق رسكم عمج اهنأل :ةئتؤم يه لاملاف ءاضيأ لامج عمج لئاخلا نك نإو .لاما تعم يف
 . «لئاح :لاق

 .لصألا يف صفت (5)

 تدرأ اذإ راربأو ربو رمأو رمق :لاق هنأ سايعلا ينأ نع ركذ دقوم :145  ؟ةهص هج يفاريلا حرش يف

 - هري عمج يف راربأ :لاقي نأ هيوبيس عنم دقو :ةفلتخم امانجأ
 .؟ ١١ص اج باتكلا :رظنا (8)

 امك



 قداَرُمو تاماّمَحو ماَّمَح :وحن ءاتلاو فلآلاب ثينأتلا ءاه هيف سيل يذلا

 لامجو "ارطتس لجو ,تالُحَبِس "لاو ,"لُحَبس لمجو ءتاقدارسو
 .تارطتس

 ريسكتلا .يف اثتؤم ريصي ركذملا عمج نأل ؛ءاتلاو فلألاب هوُمَمَج افإو

 .ثنؤملا رسكملا عملا ةلزنمب اههبشأ امو ءتاقدارس لعجف

 ىرت الأ :"ةيوبيس لاق نيسكتلا عمج عمجي مل اهف اذه نوكي ام رثكأو
 ىلع "”انِسُرَف ترسك اّمَل كْنَأ ينعي ؟ْنِساَرَق :تلق نيح تاَنَسْرَف :لوقت ال كنأ
 فرعاف ءهرسكت مل اذإ ءاتلاو فلألاب هعمجت امنإو ءاتلاو فلألاب هعمجت مل َنِساَرَف

 .ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ

 عملا ظفلب '"هب) يتأت نأ بابلاف ("نيئيش نم) نيئيش َتْيَنْت اذإو :لصف
 نإ» :لجو زع هللا لاق ءاّمْهدودخ حبصأ ام و ءامبتاوذ نسحأ ام :كلوقك

 . 4اَمْكَيوْلَف تغَص ْدَقَف هللا "'ىلإ اَبوُتَت

 نأ نع اًوَتْعَتساِف ةينثتلا ىنعم ىلغ لدت ةفاضإلا نأل ؛اذه بجو افإو

 )١( ه...ةيراجلاو ءاقسلاو ريعبلاو هبضلا نم مخضلا :فجع نزو ىلع لخبسلا» (لحبس) ناسللا يف .
 .تالاجو ؛ هم يف (5)

 هيوبيس بأتك رظناو يسكت الو ةعيرس تارطبس لاجو ءرطبس لمج ؛هيوبيس لاق» : (رطبس) ناسللا يف (؟)

 اخاص ”ج

 .اكهص الج باتكلا :رظتأ (5)

 .ةبادلل رفاحلاك ريعبلا فخ وهو ءمحللا ليلق مظع :نسرفلا (ه)
 . هرم يف صقن (0)

 ....هيق يقأت نأ «ق» و «ب» قو هره يف صقتث ()

 جيلمأ امو ءاهسوؤر نسحأ ام : «يق»و هرد يفو ءاصّمدودق حيلمأ امو ءاههوجو نحأ ام : ه«هب» يف (4)

 .اهدودخ
 .عرحتلا ةروس نم 6 ةيآلا (5)

 - ام"



 الو ثينأت يتمالع نوعمجي ال م .دحاو مسا يف ةينثت يتمالع ('”'نيب) اوعمجي
 .دحأو مسأ يف فيرعت يمالع

 لكلو 4اَمبَيِدُيَأ اوُعطْفاَف "ادق راّسلاو ٌقراّسلاو» :لجو زع هلوق اّمأف

 نم ناَنيِمَي اهف '”؟َناَمْيَألا (”'ىلع) ىنعملا نأل ؛زاج افإف «نادي اهنم دحاو
 . 4اَمْبَناَْيَأ اوُعطقاف» :دوعسم نب هللا دبع ةءارق كلذكو «نينثالا

 هيوبيس هدشنأ '"زجارلا لاق «ىنعملا ةقيقح ىلع ىنثم ءىجي دقو

 نْيسْرَتلا روُبظ لْثِم اَمْهاَرْبظ ١ ْئِيَتْرَم نيد ق نيبتْبمو
 ىلع رخآلاو :ةقيقحلا ىلع اَمُهدحأف (”اعيمج) عملاو ةينثتلاب ءاَجَف

 :"”قدزرفلا لاق ءلمعتسملا

0 

 .«قدو «بم يف ةدايز )١(

 .ةدئاملا ةروس نم 5غ ةيآلا 0

 . قد و هرجاو «ي» ف صقت (؟)

 .ءاذاص ؟ج جاجزلل هبارعإو نارقلا ناعم ؛رظنا (5)

 :رظناو ٠ هاهتايأب هنع يورو ءميديأ اوعطقاف تاقراسلاو نوقراسلاو ... ص هيولاخ نبا ذاوش يف ()

 .افاص ١ج جاجزلل هبارعإو نآرقلا يتاعمو :#1ص ؟ج طيحملا رحبلا

 .ةفاحق نب نايمه وأ ءيعشاجما ماطخ وه (ه)

 ءزجلا يفو ءيعشاجملا ماطخ ىلإ لوألا ءزجلا يف هيوبيس هبنو ,١7أص 5جو ؟ةاع اج باتكلا رظنأ (0

 .ةفاحق نب نايمه ىلإ يناثلا

 شيعي نبأو 5٠5ه ؟جاو ١١ص اج يرجشلا نبا يلامأو اهذص ةجو "ال١ ص ؟ج يفارسلا حرش :رظناو

 اذص ؟١ج عمبلاو ءةدحص ةج ييعلاو .ةكص ةيفاشقلا دهاوش حرشو ؟04ه ؟ج ةنازخلاو 301 ١ههص اج

 هَمْبَم ةينثت :نيبمبمو :085ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو .٠؟؟ص ؟ج حيرصتلا ىلع سي ةيشاحو ؛هص ؟ج ينوشألاو

 وهو 3 ةينثن نيترمو «ةديعب يأ ..فذق ةالخو (فذق) ناللا ينو ديعب يأ فّذدُق ةينثت :نيقذقو :ةديعبلا ةزافملا وهو

 هب ىقتي ام وعو سرت ةينثت نيسرتلاو ءضرألا نم عقترا ام :ربظلاو ءابيف تابت ال ةزافم  (ترم) ناللا يف 5

 .حالسلا نم برضلا

 . هقد» يف ةدايز (0)

 .ةةئص هئاويد :رظنا 9

 -امخع



 "ففعل داو فلا ضال مربي ىوملاو '”قوشلا نماَنيَداَوُفيفاَم

 لاق ةينثتلا ىلع لدت ةفاضإلا نأل ؛ًاضيأ دارفإلا رعشلا يف ”ادجوي دقو

 : رع :( ىاشلا
 !بييذت رّْيَغ ناقطل َفَدْبَتْنُم اَبضغ دق نّيّيكرت ُهَجَو هن 0 ناس 08 - سيضم فار د ََ مرج و ماها :

 .هللا ءاش نإ كلذ فرعاف «نييكرت اهجو ”لهنأك :دارأ

 .ميلا نم : «قد و رمو هبه يف )١(

 يف اضرع دروو ءاكص اج رردلا ءءهاص اج عمبلا :رظناو ,7::ص لجملا يف يجاجزلا دهاوش نم وهو

 ركلا دشأ وهو ريجلا دعب ريكتا يذلا :ضاهتملاو :ةةص رئارضلاو ؛؟ص ةييرعلا دهاوش مجعمو :؟لكص ؟ج ةنازخلا

 دق# ىلاعت هلوق ءىرق اهو ءهتبح :هفاغشو بلقلا فاغشو .هيلق فافش ىلإ لصو يأ بحلا هفغش يذلا :فغشلاو

 اذه نم ناك ايف درطملا لمعتسّلاو ءلصألا ىلع ىنثم فاضملاب ءاج ثيح انيداؤف يف :هلوقي داهشتسالاو «ابح اهقغش
 .عملا ظفلب نوكي نأ ىحتلا

 .بذعملا : هد يف (؟)

 ..رعشلا يف دري دقو هره يفو ءاضيأ رعشلا يف دجوي دقو : «قهو «به يف (0)
 .57":ص هناويد :رظنا .اضيأ قدزرفلا وه (8)

 ةنازخلاو 6٠ص ؛ج شيعي نبأو ءا "ص اج يرجشلا نبا يلامأ :رظنإو ؟هذص هج يفاريسلا دهاوش نم وهو

 يأ بيبذت ريغو ءاجرف فصي انه قدزرفلاو ه٠ :ة5ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو :ةفص رئارضلاو 00 اخص ؟ج

  ههيف غلوب اذإ بيبذت ريغ نامط :لاقيو بدلا رثكأ بيذو» (ببذ) ناسللا يفو ءهيف غلابم

 .نييكرت هجو هنأك دارأ : هق» يف ()

 ل اخق



 ٍريغصتلا ُباَب
 «ريغصب فصولا نع ءانغتسالل ؛مالكلا يف عقو افإ ريغصتلا نأ معا

 نأ لَمَتْخاو ءايظع البج نوكي نأ لمّتْحا "بمب تررم :َتْلُق اذإ كنأ كلذو

 "ليج تررم :لوقت نأ تجتحا كلذ نيَبُت نأ تدرأ اذإف ءاريغص نوكي

 ""لبجب :كلوق نع ''لْيبجب ع :كلوقب َينْغَتساَف هريغص

 اهريغصت لاثم ءيجي اهيوكسو اهتكرح فالتخا ىلع يثالثلا ةينبأ أ معاو

 5 كلوقك ةثلاث ريغصتلا ءاي ةدايزو ءهيناث حتفو «هلوأ ضي لْيَعُف ىلع

 :عذج يفو «لَِقُق :لُفُ يفو لْيَبَج :لَبَج يفو هببَلُك :بْلك (”اريغصت)

 ْ .دْيرَص :ِدَّرُص / يفو «ْبِِنُع :بّتع يفو ٌعْيْذُج [ب/5]

 .ةثلاث ءايلا ةدايزو « (هيناث "'حتفو) ءهلوأ ٌمَّض ريغصتلا ةمالعو

 ل

 0 2 ريغصتلا نأل هلو مك انِإو

 .اهظع المج نوكي نأ لقجا لمجب تررم : م يف )

 ,ريغص لمجي : «ر» يف (؟)

 - هرم يف صقت (5)

 ليمجج هر» يف (4)

 .هره يف ةدايز (ه)

 . بيقع : بقع قو :«رم يف ()

 ٠ قا و هراا و بلا ق صقن (0)

 ريغصتلا لوأ : هق» و لصألا ىف (م)

 كاقك



 ىلإ هنم ٌةفخأو لهسأ حتفلا ىلإ مذلا نم جورخلا نأل ؛هيناث 0 ؛هّلعاف

 فلألا يلت يهو «نيلو دم فرح انأل ؛ةثلاث ءايلآ تديزو ٠ (”'مضلاو) رسكلا

 نأ بجوف «ليداتقو ءَدِجاَسَم :وحن عملا يف ةثلاث فلألا تراص دقو ةفخلا يف

 وهو لقتثألل فخألا َلمَجف ؛ءايلا نم ٌةفخأ فلألا ٌنأل ؛ريغصتلل ءايلا نوكت
 .ريغصتلا وهو فخألل لقثألاو «عم لا

 ءةثالث الأ ءايشأ ةدع نضتي عملا ٌنأل ؛ريغصتلا نم لقثأ عملا ناك انإو
 .فخأ ناك كلذلف نيئيش نضتي ريغصتلاو

 اي هلك كلذ َتْبَلَق (”فلأ وأ) ّواو وأ ًءاي يئالثلا ممالا رخآ يف ناك نإف

 :يَرُج :وزج يفو «يَفُق :ًافق يف كلوقك ؛ (”اهيف) '”ريغصتلا ءاي "”تْمَفْحَأو

 َّيَبْظ يبظ يفو

 نإو ,ريغصتلا جابنم ىلع هّلّوَأ َتْيَيَح تّكش نإف ؛ءاي هيناث ناك نإف

 تيَيبو «خييش ؟تْيَي رو «خْيَش ريغصت يف كلوقك ءايلل اعابتإ هلوأ ترسك تش

 :ربتعأ افلأ هيناث ناك نإف :ابلوأ رسكب تْيَيِبو خيّيش :تئش نإو ءاهبلوأ مكب

 تناك نإو «ءاي) ريغصتلا يف اهتبلق ءايلا نم ةبلقنم فلألا تناك نإف

 هنأل ؛بْهَوُب :باب ريغصت يف كلوقك اواو (ريغصتلا يف اهتبلق ""واولا نم ةبلقنم

 )١( «قه يف صقت .

 . هاب» يف صقن (0)

 . ريغصتلل يتلا ءايلا تغدأو د هرء يف (5)

 . رغصملا ءاي : هب يف (4)

  لصألا يف صقت (ه)
 3 1 ِق صقشت 3

 - اخال



 د نرسل
 . 1 اثلا) 2تجت نم هنأل ؛بْنَيَن :باذ ريغصت يفو ءَتْيّوَب نم

 فلألاو :حتفلاب كرحي نأ نم دب ال "ارغصملا ّىناث ٌننأل ؛كلذ بجو انو

 .ىلوأ اهلْطأ ناك ام ىلإ اهالقتاف ؟ءابْيَتْخُأ ىدحإ ىلإ تبلقتا تكرح اذإ

ريغصت يف كلوقك ريغصتلا يف هفيعضت تربط افكَشم مد الإ ناك نإف
 :هّم 

 نيفرحلا نيب دام عقت ريغصتلا ءاي < 20 :ند فو ءٌرْيَرُي :رب يفو ديد

 انهروبظ نم دب الف ءاهنيب لصفتف

 يف كلوقك اهنم َرْدَّصلا تّرغص ًادحاو أمنا ًالعُج نيَبْنا ريغصت تدرأ اذإو
 سا عنا هن

 ةسمَخ يفو «توَمَرْيِضُح : :تْوَمَوْسَح
 َنْثَع ةَسْيَمَح :َرْشَع

 مش ببسي سسس ااا

 م ةمره تراص يأ ةقانلا تَبين» ؟ «ايسملا» ناسللا قف 03(

 , «قساو «بس» 3 صن (5)

 .ينصتلا يفات : عقد ِق )2

 .اهيلصأ 2 «ر» ف قل

 -ااذخث



 فك

 دخل ةعبرأ ىلع ناك ام ريعصت ْباَي

  هنوكسو هتاكرح فالتخا ىلع  فرحأ ةعبرأ ىلع ناك ام ريغصت لاثم

 ؛ءايلا دعب ام رسكو ؛ةثلاش ءايلا ةدايزو «هيناث حتفو ءاضيأ هلوأ مب لعُيَعُف

 لوقت «ليداَتقو هَدِجاَسَم يف عملا فلأ دعب ام رسك يف عملا ىَرْجَم يرجي هنأل

 ميَلَع :مالغ يفو طِبيلَع :"طبلغ يفو لفْيَعُج :رقغَج يفو بيرد :مقزد يف
 دِجْيَسُم :دجسم يفو ليَسُي :لوسر يفو فّيَغَر :فيغَر يقو ريم :رامح يفو

 َهْيَلَم :ئلع يفو طبعت :طعُم يفو مرْيَكُم :مركُم يفو فريم : فرطم فو

 .طْيَر رأ :ىطرأ يفو ٌلْيعُم ”ىّرْعم يفو

 :امهريغصت يف لاق ثينأتلا ريغل اهفلأ لعجو اهنون نف ىَقْلَعو «ىّرفذ اّمأو
 م ثينأتلل اهفلأ "'لعج نمو) / (ريغصتلا ءاي دعب ام 'ارسكب) قّيَلَعو يق
 ريغصت نيبتسو «ىرْيقْذو ىَقْيَلُع :لاقف ْنْونُي لو (ريفصتلا ءاي دعب ام ُرِكَي
 .ىلاعت هللا ءاش نإ هباب يف ثنؤملا

 فرحأ ةعبرأ ىلع هنأل ؛"انركذ اك لعْيَقَأ :هريغصتف َلَمْفَأ ىلع ناك ام اّمأو

 يف فرصني لِمَ :لَكْفأ يفو رفِبَصأ :َرَقْطَأ يفو َنِمْيَحَأ :رَمْخَأ يف كلوقك

 :ظيلغ لك :ليقو ..ضيرع ؛:طبلع ردصو ..يظع مخض :طبالعو طيلع لجر» : : (طبلع) نانلا يق (0)

 . مالعأ اهل ةعبرم زخ نم ٌةيِدْرَأ يهو .فراطملا دحاو :فرطملاو فرطملا»: (فرط) ناللا يف ()
 زيغم :ىّرْعَم يفو : «ق»و هر» يف ()
 . هر» يف صقن (4)

 . «ق» يف صعن (5)

 .ةرصيتلا نم قبس ايف ه5  هغ5 ص رظنا (5)

 1 اخقك

١ [ 



 (”"هنم) عنتما ام ريغصتلا يف فرصلا نم عنتمو ,هريبكت يف فرصنا ام هريغصت

 اذإف ,ةركنلا يف فرصنا ةفص نكي ملو امما ناك اذإ لعفأ نأ كلذو ؛ريبكتلا يف

 :ةركن ًامْنأ ناك اذإ : َدَمْحَأ يف كلوقك (””ةركنلا يف) ) فرصنا اضيأ ترقص

 نيعلا تناك نإف «لْضْيِقَأ :ًامشا ناك اذإ َلَضْفَأ يفو لكْيقأ :لَكْفأ يفو دِمْيَحَأ

 لْطألاو َتِّيَسُأ :دّوْسأ يف كلوقك ابيف ريغصتلا ءاي تغدأو ءءاي اهتبلق اوأو هنم

 واولا تبلق نوكسلاب اهادحإ تقبسو «ةماك يف اتعتجإ اذإ واولاو ءايلاو دوُيَسأ

 ءتوُيَمو دِوُيَس :لصألاو ّيَقِو تْيَمَو ِدِّيَس :لثم ابيف ءايلا تغدأو ءاي

 تلق سايقلا اذه ىلعف «موقي ماقو «تومي تامو ءدوسي داس نم هنأل ؛موُيقو

 2.00 ددّيَسُأ :دوْنأ (”ريغصت) يف
 تيوق واولا نآل ؛دوُيَسَأ :2”لوقيف لصألا ىلع هب ملكتي نم برعلا نمو

 .ةكرحلاب

 «يوُيَحَأ :لمألاو «يَحأ - دّيسُأ لاق نم لوق يف - ىَوْحَأ ريغصت يف لوقتو
 ءايلا فذحتف َىَيَحَأ :ريصيف انركذ 5 ابلبق ةنكاسلا ءايلل (©"'ءايز واولا بلقت

 :فالخ فذحلا دعب هفرص فو يَحَأ ريصيف تاءاي ثالث عاتجال ةريخألا

 ا هام (0)
 ٌمَحَأ ىَّرُجم م فذحلا دعب هيرْجُي '”هيوبيسف

3 

 .هقرصي الف

 1 م0 53
 .ةقرصي رمش نب ىسبع ناكو

 قدح قف صضصقن )١1(

 + كقنا و «بط ُُق صضقن (؟)

 . هو يق صفت (9)

 ١5ص ا١ج ةيفاقلاىلع يضرلاو 1 الص الج هيوبيس بانك :رظنا ()

 * .لصألا يف صقت ()

 ١١ص اج باتكلا :رظنا ()

 0 .مصأ : «ق»و هرم ف اي

 "ص اج ةيفاشلا ىلع يضرلاو ءاكا”ص ؟ج هيوبيس باتك :رظنا (م)

 15 د



 ع 0 ع 2 ع

 تيأرو '"وُْيَحَأ :هنأ يف فالخ الف ُدوُْيَسَأ :لاق نم لوق ىلع هريغصت اّمأو

 هتْرْعِص اذإ كنإف همال يف هّنيع مغدأ امم فرحأ ةعبرأ ىلع ناك ام اًمأو
 لوقت ءعملا فلأ دعب عقو اك ريغصتلا ءاي دعب عقي هنأل ؛هلاح ىلع غدملا تكرت

 ٌقاَدذَم :عمجلا يف تلق اك َنْيَتُم :نَسم ريغصت يفو ْقْيَدُم :"قُدَُم ريغصت يف
 ع 3

 .ٌءاَضْ

 بهاذو «براض يف كلوقك اواو ريغصتلا يف هلأ تبلُق لعاف ىلع ناك امو
 ؛لصأ ابل سيلو ءأواو فلألا هذه بلقتف بهوذو «لتيوقو «بريوض :لتاقو
 :فالخ اواو اهبلق ("'ةلع) يفو «ْبَهَذَو ءَلَثَقو هُبَرَض نم هنأل

 تبلق كلذلف نيعلا عضوم ىلع ْبَلْعَأ واولا نأ ىلإ بهذي "”هيوبيسف
 .ًاواو فلألا

 ىلإ تبِلعَف رغصملا لوأ مضل ؛ًاواو تَبلُق انإ هنأ ىلإ بهذي !!سابعلا وُبأو
 .هللا ءاش نإ كلذ فرعاف ءابستج

 .؟؟ ص اج ةيفاشلا ىلع يضرلاو ,”7ةةلص ؟ج بضتقملا :رظنا )١(

 ءدوماجلاك هل امنا هولعج مهنأل قدملا اولاقو :هيوبيس لاق ءءيثلا هب تققد ام :قّدْلا»ه : (ققد) ناسللا يف (؟)

 اهب لقعي يتلا تاودألا نم ءاج ام دحأ وهو ءهب لَقْعُي ام هنأل «ةقتملا وأ قّمملا :هسايق ناكل لعفلا ىلع ناك ون هنأ ينعي

 . «يضلاب لّمْشُم ىلع
 . «ق» يف صقت (5)

 لعاف فلأ اهنأل ريوس :ثتلقل رئاسلا ديرت تنأو راسا ترغص ولود .:؟؟90ص ؟ج هيوبيس باشك يف (8)

 نيبتي ىتح واولا ىلع هلمحاف ؟واولا نم مأ وه ءايلا نمأ يردت ال بانلا وحن مما ءاج نإو» :كنذ دعب لاقو . هةدئازلا

 .رثكأ واولا نم ةلدبم اهنأل ؛ءايلا نم اهبأ كل

 ااالص اج ةيفاشلا ىلع يضرلاو ق3ككءاص ؟ج بضتقملا :رظتا (ه)

 5كا 



 ًادعاصق فّرخأ ةسمخ ىلع ناك ام ريغصت باب

 ىتح هنم تفذح هّترْعص اذإ ادعاصف فرخأ ةسخ ىلع ناك ام "نأ معا

 :لَجُرَفَس ريغصت يف كلوقك عملا / سايق ىلع يرجيف فرحأ ةعبرأ ىلع ريصي [ب 01

 :عججلا يف تلق م '" نرْيَدَخ :"اقيردَخ يفو ءدْزُمَرُف :قدْرَرَف يفو «جرْيفُس

 3 ٌنِراَدْخَو دَزاَرَفَو يِراَفَس

 باب يف كلذ تضوع اك هرخأ لبق ءاي فوذحملا نم انهم ضوعت نأ كلو

 «جيرافَس :كانه تلق اك أ اكيربدخو تيِزْيَرُفَو «جيِرْيِفُس :لوقتف عملا

 ."ني 6 يرادخو ءديزاَرفو

 يفهنم فذحت م نيلو دم فرح هعبأر ءاممألا هذه نم ءيش ناك نإف

 يف كلوقك عملا يف ("”كلذ) تلعف اك ءاي فلألاو واولا َتْدَلَقو ءائيش ريغصتلا

 نيِلْيَهُد :"زيلهد يفو «قيِدْينُص :قودنص يفو «حيِدُي رش :حادرس ريغصت

 هيف سيل ايف ضوعت تنك كنأل ؛نيلو دم فرح هعبار امم فذحت مل افإو

 مسالا يف ناك نإف :تابثلاب ّقحأ ناك هتدجو اذإف ءفورحلا هذه نم ءيش

 .هنأ : هيه يف 0)

 .ركذلا هب صخي لو تويكنعلا :ليقو ءابنم يظعلا وأ توبكتعلا نم ركذلا :قنردخلا (0)

 .قريدخ ؛ هدو «ب» يف (؟)

 .نيرادخ : «ق» يفو «قرادخ هرد و «ب» يف (1)

 .قيريدخو : هر» و «ب» يف (5)

 .قيرادخو : ند و هبه يف (9)

 - «قماو «ر» ا هب» يف صقن (0

 .برعم يسيرا ءرادلاو بابلا نيب ام :رسكلاب زيلهدلا (ه)
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 :”نسّْيَدَع يف كلوقك يىلصألا نم فذحلاب ىلوأ وبف انركذ ام ريغ ةدايز

 نينونلا ىدحإ ءسنّيَجُع :"'سْنَجَع كلذكو «ةدئاز نْيث ابل ىدحإ ٌنأل ؛سِبيَدُع

 دئاز ةريخألا ماللا ّنأل ؛”لوُيَتْعَو لّبَتْع :"لّوْنع (""يف) كلذكو .ةدئاز

 .ليّيتُعو ف ينئجشوا سييْيَدع :لوقتف هلك اذه يف ضوعلا زوجيو
 تئش اهيأ فذح يف اريخخ تنك ناتيواستم "ناتدئاز هيف ناك نإو

 5 تفذح تئش نايف ؛ناتدئاز اهيف فلألاو نونلا ,”ئظنلذو «”ىطْنَبَح

 ٌضَوَعْتو ٍظُيلدو ِطْيَبْح :تلق نونلا تقّذح نإف ؛فلألا تفذح تئش نإو

 .ظنيلدو «طنيبح :تلق فلألا تفذح ناإف «يظْيَلْدو يِطْيَبُْح :لوقتف

 .طينُيلذو ءطيِنْيَبْح :لوقتف ضوعتو
 تفذح تش ثإو ةقاولا تفذح تئش نإف هَةَوّسْنَلَق ريغصت كلذكو

 :َتْلُق تضّوَع نإو ةَسيَلَق :زراولا تفذح اذإ لوقتف ؛ناتدئاز األ ءنونلا
 أ 5-1

 جوج

 "ديدشتب َةّيِسْيَلُف :تلق تضوع نإف ةَيِسْيَلُق :تلق نونلا تفذح اذإو

 .واولا نم ةبلقنملا يف ضوعلا ءاي غدت «ءايلا

 )١( «قلخلا قئوملا ديدشلا :اهريغو لبإلا نم سيدعلا» : (سيدع) ناسللا يف .

 . هيخضلا ديدشلا لجلا :ستجعلا» : (ستجع) ناسللا يق ()

 . «قد و هرمو هبه يف صقن (5)

 دج بضتقملاو ,15؟ص ؟ج هيوبيس باتك :رظناو هظيلغلا يفاجلا :لاجرلا نم لوتعلاو» (لثع) ناسللا يف (4)
 .؟ةٌالص ١ج ةيفاشلا ىلع يضرلاو ء5ءاص

 . «ب» يف صقن (4)

 .ناتدايز : «ب» يف:
 «ءيش لك نم نيمسلا :ىظنلدلا :ليقو همفد اذإ هبكني هظلد :لاقي ؛عفدلا ديدشلا :هانعم ىظنند (

 . (ظنلد) ناسللاو ء١1 ص ؟ج فصنلا :رظنا .نييكنملا ظيلغ ابخض ناك اذإ يظنلد لجر ءليقو

 ةديزملا نيئابلا ديدشتب «ق» و ءره يفو :ةبلقتلاو ةديزملا نيئابلا عاتجال ءابلا ديدشتب : «ب» يف (4)

 1 .ةبلقتلاو
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 ىرخألا تفذحو ءاهفذُخت م ىنعمل تديز اهادحإ ناتدئاز هيف تناك نإو

 :قلطنم يفو ءلِسْيَعُم :لستغُم (”'يف) و َيِلْيْفُم :"ملتْفُم (”ريغصت) يف كلوقك
 أهنأل ؛لا فذحت الو «ىنعم ريغل ناتدكاز امنأل ؛نونلاو ءاتلا فذحت ءقِلْيَطُم

 ("عيمج) ربتعت كلذكو لعافلا ىنعم لاز اهتفذح ولو «لعافلا ىنعمل تديز

 تديز ام تفذحو ابفذحت ل ىنعل تديز اهادحإ تناك نإف :ناتدئاز هيف ام

 فذحت الو نيئارلا ىدحإ فذحتف ٌرِمْيَحُم :ٌرَمْخُم ريغصت يف لوقتف :ىنعم ريغل
 .انركذ امل ؛ملا

 «ليِسْيَفُمو ملْيَفُم :لوقتف هنم فذحت ام عيمجج نم ْضْرَمُت نأ كلو

 -:نيبرض ىلع وبف نونو فلأ هرخآ يف ناك امو

 «نيحاَرَتو ناَحّرس :وحن ليعافم لاثم ىلع هعج ناك ام :اًيّقدحأ

 برضلا اذهف «نيثاروو ناَشَرَوَو هنيماوحو '''نامؤحو «نيطالو ناَطْأمو

 .نيميَوُحو «نيطْيلَسو «نيحيَرَش :وحن نيلْيَعُف ىلع هريغصت

 «ىرُجملا اذه يرحي ثينأت ريغل ةدودمملا فلألا هرخآ يف تناك نإ كلذكو

 «يِباَرَحَو «ئالَع عملا نأل ؛يِبْيَرْحو يِبْيَلع :ءاّبْرَحو ءءاَبْلع ريغصت يف لوقت

 .دحاو |هسايقو

 "َناَمِيَعَو ءىراكتسو َناَرْكَسَك عما اذه عمجي ملام / : رخآلا برضلاو

 .لصألا يف صفت (1)

 .هتوبش تجاه اذإ ملتغا نم لعاف مسا (9)

 . «ق»ع و «ر» و هب» يف صقن (؟)

 .ءاملا لوح موجيو مودي رئاطلا نامود :ناتوحلا (8)

 . (شرو) ؛ناذلا :رظنا .ةماجلا هش رئاط ناشرولا (ه)

 . «هتارمأ تتامو ءهلبإ تبهذ :ناهأ نايع لجر» : (مع) ناسلنا يف (ه)

 5خةاظا 



 مث نم ردصلا رغصي !ذبف «ىَتاضغو ناَّبْضَعو «ىثاطعو ناشطعو «'!ىَماَيَعو

 :ناَفطَع ("يف) و نارْيَكْس :ناّرْكَس يف كلوقك «نونلاو فلألا هرخآ يف دازت

 اذه سايق اذه ىلعف ءَناَمْيَيُع :"”نامع يفو «ناَبْيَضُع :ناّبضغ يفو ءناشيطُع

 .ىلاعت هللا ءاش نإ بابلا

 ىتح دئاوزلا اضيأ هنم فذحت ادعاصف فرحأ ةتس ىلع ناك امو :لصف

 كنإف اعبار نيلو دم فرح ٌُدئازلا نوكي نأ الإ ءفرحأ ةعبرأ ىلإ ريصي

 ؛مجْيَرُح :مِجْنَرْخُم ريغصت يف لوقتف انركذ 5 ضوعلا عضوم هنأل ؛هفذحت ال

 .ناتدئاز نونلاو ملا نأل

 اهنأل ؛فلألا فذحت الو "نيتدئازلا ىدحإ فذحت نيِمْيَحُم :َراَمْحَم يفو

 ىلع ءايلا كرتتو نونلا فذحتف سيرٌُيتُع :سيرتنع يف لوقتو «ةعبار

 «بيبُيَبُش - فرحأ ةعبس ىلع وهو  بابيبشأ ريغصت يف لوقتو ءانركذ ام

 عضوم ("يف) اهنأل ؛ةريخألا فلألا فذحت الو ءءايلاو ءلصولا فلأ فذحت

 .ضوعلا

 نأل ؛ريغصتلا يف هنم فلألا فذحت لصولا فلأ هلوأ ("'يف) ام عيمجو

 طقس  فلألا دعب وهو يناثلا كرحت اذإو ءيناثلا كيرحت هعم بجي ريغصتلا

 ءاهطوقس بجو يناثلا كرحت اذإف ءيناثلا نوكسل َتَبلْجّتْسا األ ؛لصولا فلأ

 نوكي نأ الإ «ةماكلا َلَوَأ لعّجو اهدعب ام ىلع َدمّتْعأ لصولا فلأ تطقس اذإو

 :باَرْصتْساو ءجاَرختْسا ريغصت يف كلوقك هفذح ىلإ سايقلا يدؤيف ادئاز

 .ىماثعو ناّعو : هنن قو «ةنماثعو نائعو - نك ق فق

 .لصألا يف صقن (5)

 .نامثع -ناّع قو : «قالاو هابل ِق هيف

 .نييأرلا ىدحإ ؛ قل قاهر ق 3

 هذ1خ 



 ةثالث فرحأ ةتس اهدعب يقب لصولا ةفلأ انفذح اذإ اّنأل ءبيرْيْصَتو ءجيرْبَحُت

 اهفذح عم انجتحا فلألا انفذح ولف «فلألاو ءءاتلاو ءنيسلا ىهو ءدئاوز ابنم

 .فرحأ ةعبرأ ىلع ريصيل رخآ فرح فذح ىلإ

 رخآ فرح فذح ىلإ جنحن مل ءاتلا وأ نيسلا نيتدئازلا ىدحإ انفذح نإف

 ءجارخس يقب ءاتلا انفذح ول اّنَأل ؛ءاتلا فذح نم ىلوأ نيسلا فذح ناكو

 مالكلا ِق سيلو «بي رّيِضُّسو «جي رْيَخُس ىلع هريغصت م

 ("'ىلع) رغصيف لافت ىقبيل نيسلا فذح "بجوف هلِيِْيَقُس الو ءلاعفس
تو بيِرْيْضَت راصف فافُّجتو ءحاسق لثم الاعفت مالكلا يف ّنأل ؛ليعُيفت

 جيرْيَخُ

 .فيفُيَجَتو ءحيسيمل ةلزنمب

 بجي) نآكو «باّرْضسو

 اذإ كنأل ؛لصولا فلأ ريغ فذحت مل "اقتْفاو ءقالطنا لثم َتْرّعَص نإف

 َقيِلْيَطَت :لوقتف نيلو دم فرح اهعبار فرحأ ةسخ يقب لصولا فلأ تفذح
 م سف: لم

 اهدعب يقبو ؛لصولا فلأ تفذح ماَجنرحاو ءساَسْنعف لثم ترغص اذإو

 .فلألاو نونلا اًَمُهو :نادئاز ابيف فرحأ ةتس

 ةسخ ىقبت اهنأل ءاضيأ نونلا فذح ىلإ تجتحا فلألا تفذح نإف

 .هفدح نم دي الف دئاز فرح اهيفو فرحا

 ء نط ِق صعهن )1١(

 .لاعفت ىقبي نأ نيسلا هقذح دعب ايجوق : «قد و «ردو «ب» قف قف

 . هيقل و ةرالاو «ا» 4 صقت (5)

 رادتعاو : قدا ِق )0
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 يف ("نيلو) ٌدَم فرح هنأل ؛فلألا فذح ىلإ جتحت ل نونلا تْفذح نإف

 (”ريسفتلا) اذه ىلعو مِجْيَرْحَو «سيِمْيَعُق :اهريغصت يف لوقتف ضوعلا عضوم
 قدنح ىلإ ىذا اهادحا قدح قفا ناددلاو هيقو فرحا ةقع لع نك ان وست

 [ب/] مةعأ و اذإ كلذوا ءيرخألا ىدخ لإ دقي لام حفدحو يفتح ل. ىرألا

 :رخألا نقازلا كفدخاذإ اعبار هعوقو قي خيلو دم فرخ قيدئازلا

 ةتس ىلع مسالا ناكو «نيلو دم فرح نيدئازلا دحأ نكي مل نإ اًمأف

 .ةيبخأ امون: سنركم ىف انلق 8 ريغال اميج [تفذخ قرحأ

 :فالخ هريغصت يفف ٌسِسْنَعَقُم اّمأو

 ةدقار هنأ هنينيسلا ىدحإ و قونلا اقع ةنيئتت "هيي هدم لكف

 .قتل خدي اهل: نيف

 ؛نيسلا ىقبتو (”نونلاو) يملا فذحت َسِْيَعُق :2!سابعلا يبأ بهذه ىلعو
 نم ةريخألا ميلا ةلزنب سسْنَعَقُم نم ةريخألا نيسلاو ءمجْنَرْحَب قحلم هنأل

 ةلرتم قحللا نأل ؛ (”ةيلضأ .هلاو) قانإلل ةدئاز: نيسلا ثنا نو ىلّرخم
 .قحلم ريغ دئاز هنأل ؛ملا فذح هدنع بجوف «ّيلْمألا

 اهنأ اَمُهادحإ :ناتوق ابل علا نأل ؛ميملا نود نيسلا هيوبيس فذح امنإو

 )١( سه يف ةدايز .

 ,ربتعت ريبعتلا اذه ىلعو : «ق» فو ء «ب» يف صقن (9)

 .؟هذص اج ةيفاشلا ىلع يضرلاو ء١؟ص ؟ج باتكلا :رظنا (5)

 .؟هاص اج ةيفاشلا ىلع يضرلاو 04  ؟همص ؟ج بضتقملا :رظنا (4)

 - هره يف صقن (4)
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 ىلع فذحلاو ٌرخآ اهنأل ؛كلذك تسيل نيسلاو ؛ىنعمل تديز اهنأ ةيناثلاو لَو

 نم يلصألا فرحلا فذحت كنأ ىرت الأ ءلئاوألا ىلع هنم ًاطلست ُدَشَأ رخاوألا

 اهنأو :ةدئاز اهأ نيسلا يف عمجا اّمَلَق ؟هببشأ امو ءجرْيفَس :لثم يف ةماكلا رخآ

 .ىلاعت هللا ءاش نإ سقف اذه ىلعو ءميملأ نود (”"ابفذح) بجو ةماكلا رخآ

 )١( قد ْق صقن .

 ا ااخم د



 نوما ريغصت باب
 ةمالعلا لبقام رْفَصُت كنإف ثينأتلا ةمالع هرخآ يف ثنؤملا نم ناكام اّمأ

 ةلزنمب اهنأل ؛ةماكلا فورح نم ثينأتلا ةمالعب دتعت الو «ةمالعلا هيلإ مضت مث

 :ةَدْمَح :كلوقك احوتفم أدبأ ثينأتلا ءاه لبقام ناك كلذلو ؛مسا ىلإ مه مسا

 ةماكلا نم ردصلا تّيرجأ اذه نم ائيش تْرْفص اذإف «ةّمرْكُمو ةّمئاقو ءةّرُمَحو
 لوقت «ثينأتلا ةمالع رغصملا رخآ يف تدز مث ءركذملا يف سايقلا هبجويام ىلع

 .يفو ةَمرْيَكَم :ةَمِرْكُم قو ءاَرْيَفُص :ءاَرْفَص قو ؛ءاَرْيَمُح :ءارُمَح يفو «ىَرْيكَس

 .امركفو ءارفصو «ىزكَسو «ىلبحو .رثحو ادن َترفَص كنأك هيف :ةقاق
 اذه ىلعو ؛هيلع ثينأتلا ةمالع تدز ريغصتلا يف هرخآ ىلإ تْيهتنا ملف ءَآئاَقو

 .ةمالعلا هرخآ يف يذلا ثنؤملا عيمج سايق

 ةوجألاف هنم فْرَح فذح نم دب الف فرحأ ةسخ ىلع وهف ىَراَبْح اَمأو
 ثينأتلا ىنعمل تديز اهنأل ؛"ةيناشلا فلألا ّيقّبُتو «ىلوألا فلألا فذحَت نأ

 "ورم وبأ ناكو "!ّيَبُح :لوقيف ةيناثلا فذحي نم مهنمو «"!ىَرْيَبُح :لوقتف
 .ةفوذحلا فلألا نم ثينأتلا ءاه ضوعيف '"!ةَريِبُح :لوقي

 هتْرْغص اذإف :ثينأتلا ةمالع هرخآ يف سيلو فرحأ ةثالث ,لع ثنؤملا نآك نإف

 .ثينأتلا فلأ ىقبتو :«ق» و «رد و ه«ب»و ق 13(

 ل7 - 55١ ص 51ج بضتقملاو 2190 ص ؟ج هيوبيس باتك :رظنا (؟)

 رم وبأ قد يق ا

 -كذا 



 :مدق قو ةديخف :ذخف فو ءةريَدف :ردق ف لوقت ثيناتلا ةمالع هيلع تدر

 .ةَميَدق

 ةفصلا نع بوني ريغصتلا نآل ؛هريغصت يف ةمالعلا تّربظأ افإو

 ذِخَفو ,ةريغص ٌمَدَق :كلوقك ءابلا اهيف َتْلَخْدأل ةفصلاب تْنج ولو "”(رغصلاب)
 .ةريقح ٌردقو «ةقيقد

 تقحل اك ءابلا هقحلت نأ بجو تافّصلا هذه نع بوني ريغصتلا نآك اَمَلَق

 ""(اه) تماكت ًافّرخَأ الإ ءبابلا اذه /عيمج اذه ىلعف نيفصتلا هنع بونيام [ا ]١/
 :يهو ءءاه ريغب اهريغصت يف برعلا

 يف اولاق ديدحلا عْرِدو «ةنسملا ةقانلل باتو «”(سْوَعو) «سَرَفو سْؤَقَو «بْوَح

 ."غئرذو) بْيَيِنو «سْيَرْعو سْيَرْفَو «سْيَوَقَو «ْبُيَرَح :اهريغصت

 تذخأ اذإ ًابْرَح ِهُتْبَرَح ردصم لصألا يف "برحلا نأل ؛كلذ اولعف امو
 اهنأ ىلع اهورغصف سفنلاو لاملا ُبرْحَت اهأل ؛ابرح ةلتاقملا اَوَمَم مهنأكف هلام

 ىلإ اهب بهذ سوقلاو «ةدحاولا ةرملا اهب ُدرَث مل اذإ تْنَوُتال رداصملاو هردصم
 .كلذ ىلع اهورغصف دوُعلا

 .ركذملا '"لصأ ىلع رْغّضَف ثنؤملاو ركذملا ىلع عقي سرفلاو

 .«ق» و هرم و «ب» يف صقت )١(

 .برعلا هب تماكت :«ق» يفو ««ب» يف صقت ()
 هنأ يأ «ةصاخ هماعط ليقو ءءانبلاو كالمإلا ةنْبَم ؛سّرُعلاو سرملاو» :(سرع) ناسللا يفو هرم يف صقت ()

 .فاقزلا ماعط

 -هق» و «ب» يف صقت (4)

 .5"ص اج بضتقملا :رظنا (5)

 .؟1؟ ١ص ؟ج بضتقملاو 277 ص ؟ج هيوييس باتك :رظنا ()

 العكد



 رخآ يف اولزن اذإ موقلا َسْرَع :مهلوق نم سيرعتلا ىَرْجم يِرْجَأ ٌسْرُعلاو
 .ءاه ريغب تَرْغُص ىنعملا ''"(كلذ) ابيف ناك اّمَلَف ؛ليللا

 نم بانلاو هرّبكلا نم اهان لوطل كلذب تين لبإلا نم بانلاو
 ظ .ةيمستلا لبق لّمألا ىلع رّكّصَق ركذم "'نانمألا

 صيمقلاو <" (ةأرملا) صيق وه يذلا عرّدلا ىرجم يرجت ديدحلا عردو
 ."!كلذ ىلع ديدحلا عرد رْغّصَف ركذم

 يف هقحلتال ثينأتلا ةمالع نإف فرحأ ةعبرأ ىلع ثنؤملا نم ناكام اّمأو

 :برقع يف كلوقك ةمالعلا ةلزنمب لعُج هنم عبارلا فرحلا نأل ؛ريغصتلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ فرعاف «عّيَرَذ :عارذ يفو هَقّينُع :قانَع يفو ءِبرْيِقُع

 ءاقلا ف صقن )١(

 .نانإلا نم بانلاو ا ف اف

 فالق و هرهاو ايبا ف صعت (؟9)

 .ةيمتلا لبق لصألا ىلع رفصف :«به يف (8
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 علا ريغصت با
 ةينبأو ءددعلا رثكأل رخآلاو ءددعلا لقأل عمج امههدحأ :نيبرض ىلع عملا

 ددعلا رثكأ ةينبأو :ةلغفو ةَلعْفَأو لاَعْفَأو ُلُمْفَأ :ةعبرأ ددعلا "9 لقأ

 .كلذ ("”ىوسام

 يف كلوقك هظفل ىلع هتْرَفص ددعلا َّلَقَأ ةينبأ نم ءيش ريغصت تدرأ اذإف

 :ةرمخأ يفو «لاَمْيِحَأ :لاَمْجَأ يفو سْيفَأ :"سلْدأ يفو بليك :بلُكأ ريغصت

 :هتريتعا ددعلا رثكأ عمج رغصت نأ تدرأ اذإف َةَمْيَلَع :ةَمْلَع يفو ةَرمْيَحَأ

 ىلع هترغص مث هيلإ هتددر تعش نإف ؛هدعلا ّلَقأل حج هل نك نإف
 مث بْلُكأ ىلإ هدرت «بلثَكأ :تلق هترغص اذإ بالك :ومن ددعلا لقأ "(ظفل)

 :لوقتف) هتعمج مث هيلع هترغصو ءهدحاو ىلإ هتددر تئش نإو ,”هرغصت

 .ءاتلاو فلألاب ("”هّتعج مث ًابْلَك ترْغص كنأل ؛بالك ريغصت يف ءَتاَنْيَلُك

 مث هظفل ىلع هتْرْعَصو هدحاو ىلإ هتددر ددعلا لقأل عمج هل نكي ل نإو
 "نم ريغل ناك نإ ءاتلاو فئألابو «لقعي نمل ناك نإ نونلاو واولاب هاب هتعمج

 هتعمج مث ًاقُرَد ترْفص كنأل ؛تاَسِبْيَرُد :مهارد ريغصت يف كلوقك لقعي

 .«ق» يف صقن )١(

 .سلف فو :«ق» يف (5)

 .لصألا يف صقت (5)

 591 ,19/ص ؟ج بضتقلاو 181 - ١١ص ؟ج هيوبيس باتك :رظنا 3

 .لقعيام ريغل 0000 ف هز
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 .نونلاو واولاب هتعمج من الْجَر ترص كنأل ؛نولْيَجُر :لاَجر يفو «ءاتلاو فلآلاب
 هعمج وهو ةَقْغْرَأ ىلإ هتددر كنأل فيرا :تْلُق ًاناَقُغُر ترغص نإو

 .ليلقلا

 مث - بيضَق وهو - هدحأاو ىلإ هتددر ءتاَْيِضُق :تلُق ًاناَبْضُق ترغص ْنِإو
 .هتعمجو :هترغص

 موك () نب اك عك "ا ا ا 3 ا
 نإو ةازقدا ىلإ هدرت) " ريدا -(تقش " نإ - رود ريغصت يف لوقثو

 ءانلقاع لعن لا» نفود مدحاو ىلإ درلاع :تاّريوذ تغق

 .تعمج مث «يفق ىلع افق ترغص كنآل ؛تاّيِفَق "ايون راعيم# ف لوقو

 .بيصت ريغصت ىلع «َتاَبيَصُن :ءاّبصْنُأ ريغصت يف لوقتو
 .لقعي ْنَ هنأل ؛نوُهَيقُف :ءاهقق ”(ريغصت) يف لوقتو
 ٍةاَضَق فو ؛نوُدَعُيَوُف دوُعُف يفو «/رعاش ىلإ هدرت (نورعُي وش ءاَرَعَش فو

 ىقتلاو «ههفذخف ءايلا ىلع ةضلا كلمتنا ءنومْضْيَوَف «لضألاو وضيوف
 لبقام صو «نينكاسلا ءاقتلال ءايلا تفذُحف اهدعب يتلا واولاو "”ءايلا نانكاس

 .نوضُيَوُف راصف مست ؛واولا

 اياطم يف '"(و) اهعْنَجو ةَثيطَخ ريغصت ىلع تاَنْيَطَح ؛اَياَطَخ يف لوقتو

 .«ق» يف صقن )١(
 اذإف ...ددعلا لقأ ءانب ىلإ هدرأ :لاقف رودلا ريقحت نع ليلخلا تلأ» :145ص اج هيوبيس باتك يف ()

 حرش يقف «دربلا بهذم ىلع يريصلا هرغص دقو «..رثيدأ :كنوقل كلذو «لقألا ءانب ىلإ ترص هرّقحأو هللقأ نأ تدرأ
 يف تزه افإ واولا نأل ,ةزمج كرتي هنأ دربملا سابعلا يبُأ دنعق هتعمج وأ هترفص اذإ رودأ امأو» :!:ص هج ىفاريسلا

 .«عجلاو ريغصتلا يف ةضلا تلاز دقو ءاهمايضنال نؤدأ»

 .ريدأ ىلإ هدرت :ءق» فو هره يف صقن (0)
 .تاّيفق :يفق ريغصت يف لوقتو :«رم يف (5)
 .لصألا يف صقت (5)

 .اهدعب يتلا ءايلأو واولا :لصألا يف ()
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 «تاَدِجْيَمْص دجاسم فو ةّليبقو ةِّيِطَم ريغصت ىلع تالّيَبَق لئابق يفو :ءتاِّيِطُم

 .كلذ ىلع
 ا :ليلخلا بهذم ىلع تلق هترغص مث «لئابقب الجر تمس نإف

 .ةزمبلا يقيد :فلألا فذحي هنأل "'(زمبلاب)

 فلألا بلقيو ةزمبلا فذحي هنأل ؛زمه ريغب ,"لّيَبَق :سنوي بهذم ىلعو

 نيغصتلا ءاي اهيف غديو ءءاي املبق يتلا
 نيريدقتب اعيمج نيبهذملا ىلع يَطُم :تلق لجر مسا اياطم تْرفص اذإف

 يف ريغصتلا ءاي ٌةيزّيو ءءاطلا دعب يتلا فلألا فذحي هنإف ٌليلخلا "امأ

 ريصيف ءاي ةريخألا ”(فلألا) بلقنتف اهدعب يتلا ءايلا يف اهمغديو ءابعضوم

 ريصيف اهعاتجال الاقثتسا اهنم ةريخألا فذحت مث «تاءاي .ثالثب ّيَيَطُم :ظفللا

 «فلألا دعب واوب ٍواَطَع اضيأ هّلصأ نأل ؛ءاطع ريغصت يف ّيَطْع :لاقي 5 ّيَطَم

 واولا بلقنتو «ءاي ٌفلألا بلقنتف ءاطلا دعب ريغصتلا ًءاي تدز هّتْرْغِص اذإف

 ءايلاو ريغصتلا ءاي «تاءاي ثالث «يَيطَع ظفللا ريصيف ؛ءاي اًضيأ اهدعب يلا

 تاءايلا عاتجال ؛ةريخألا فذحت مث ىاولا نم ةبلقنملا ءايلاو «فلألا نم ةبلقنلا

 .اقق ريغصت َّيَفَق :لثم ْيَطُع :ظفللا ريصيف

 نافلأ ىقبيف ًءايلأ لجر مسا ناك اذإ اياطم نم فذحي هنإف سنوي ("امأو

 نيءاي نيفلألا بلقيو ءءاطلا دعب ريغصتلا ًءاي "(هيف) َديِرَي مث ءءاطلا دعب

 .؟56ص اج ةيقاثلا ىلع يضرلاو ,7١1ص اج هيوييس باتك :رظنا ()

 .«ره يف صقن (؟)

 .185ص ؟ج بضنعملا قبسام ىلإ ةقاضإلاب رظنا

 .؟هللص اج ةيفاشلا ىلع يضرلاو 1ص اج هيوييس باتك :رظنا (8)

 ش .لصألا يف صقت (0)

 .«د يف ةدايز ()
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 ظفللا”(يف) قفاويف «يَطُم ريصيف امهادحإ فذحت مث انلق ؟ تاءاي ثالث عتجتف

 :تلق لجر 9 اياطخ ترغص ولو .ريدقتلا ''(يف) فلتخيو ليلخلا بهذم
 ىلع ريدقتلا "فالتخاو «نيبهذملا يف ظفللا قافتا ىلع هعْيْطَخ لثم ."”'ءيطخ
 .ىلاعت هللا ءاش نإ هيلع ٌسقو «كلذ ْرّيدَتَق ءانلقام

 اهدحاو ىلإ ريغصتلا يف اهتددر نيلُقو ءنيضّرَأو «نينس لثم تْرْغص اذإو
 ترغص ول َكنأل ؛تاّيَلَقو ءتاّضْيَرَأو ,”تاّيَنْس :لوقتف ءاتلاو فلألاب اهّتفمجو
 عمجت مث ءبهاذلا دري ريغصتلا نأل ءةَّيِلُق :"ةلُق يف كلذكو ءهتّيَنُس :تلقل ةنس

 .ءاتلاو فلألاب ةضيرأو «ةيلقو ةينس
 نيس :نينس يف تلقف ”هظفل ىلع هترغصل ءيشل امما اذه َتْلَعَج ولو

 افإو ؛عمج ريغصت ديرت تسل كنأل ؛نيئلُق :نيلُق يفو ءنيضْيَرَأ :نيِضَرَأ يفو
 .دحاو مسأ "”(ريغصت) ديرت

 هظفل "ىلع هرغصت كنإف ريسكت ريغ ىلع عومجلا ءاممأ نم ناكام امأو
 «بكَرو ءبْرَش يفو نيفن رفن يفو طيهر طُْقَر يفو مْيَوُق ؛مْوَق يف لوقتف
 «بْيكُرو ءِبُيَرُش  بحاصو ءبكارو «براش عمت تدرأ اذإ - بْحّصو

 .هللا ءاش نإ كلذ فرعاف «ءبُّيَحّصو

 .«قد و هردو «ب» يف صقن )١(

 .«ب» يف ةدايز (؟)

 .؟51  ؟هذص اج ةيفاشلا ىلع يضرلاو 275ص ؟”ج هيوبيس بانك :رظنا (5)

 .ريدقتلا فالتخاب :لصألا يف (9

 .؟596ص اج ةيفاشلا ىلع يضرلا :رظتا (0)

 ئطو اذإف «ناديع ابيف ةفك ليحلل لعييو «نفدي مث لبح هطسو يف لعجي دوع :ةلقلا» :(الق) نأسللا يف ()
 .هعراكأ فارطأ ىلع تضع اهيلع ُىّبْظلا

 .«ب» يف صقن (؟)

 .2407ص جو ؟5؟ص ؟ج بضتقلاو ء11؟ص ؟ج هيوبيس باتك :رظنأ (8)

 ل ز8خلئ6



 نيفرحلا تانب ريغصت ُباَب

 نيفصتلا كتكُْيل ؛هنم بهذام هيلإ تددر نيفرح ىلع امما /ترّمص اَذِإ 2[ /.]

 يفو ؛ةَّيَدُمي :دَي ريغصت يف لوقتف ءفرحأ ةثالث ريغصتلا هيف نوكيام لقأو

 وك ةّيشَوَو «ةنيزَوو «ةَدْيَعَو "ةّيشَو «ةْنَو ,ةدع ريغصت فو «يَمُد مد ريغصت

 ..اهب َدَتْعُيال ًءابلاو نيفرح ىلع ةماكلا ّنَأل ؛هلوأ نم ةفوذحلا واولا هيلإ

 ءهاَقش ىلع عملا هيلع كلدي ءءاه فوذحلا نأل ؛ةييفش :ةفش يف كلذكو

 :لاق نف «تْبتاَسو تْيتاس :لاقي هنأل ؛("ةّيَنس وأ) "ةَبئَتْس :ةنسس ىفو

 :لاق نمو «عيملا: يف تاوتّس :مهلوق هيلع كلدي واو هدنع فوذحملاف ؛تُيَئاس

 ّ .ءاه هدنع فوذحلاف َتْيَناَس

 حاَرْخُأ :عيملا يف مهلوقل حْيَرْح رح يفو
 .ُاَتْسَأ :مبلوقل ةَبيّتْس تنا فو

 :«اذه» ٍِس ءاّيت :ءات» ””(ريفصت) يفو ءايَذ :””ءاذ» ريغصت يف لوقتو :لصف

 :«يتلا» " (ريغصت) يفو ءاّيَذّللا :«يذلا» ريغصت يفو ءاّيتاه ءاتاقد فو ءاّيَذَه

 اعلا

 سرفلا نول مظعم فلاخي نول لك :ةيشلا... ءداوس يف ضايب وأ ضايب يف داوس :ةيغلا» :(ىقو) ناسللا يف ()

 .ه..باودلا عيمج يف دسجلا عيمج نم نوللا فلاخام لك :ةيغلا ...هريغو

 «ةيينس :لاق تهناس :لاق نمو «ةينم :لاق تيئاس :ةنس يف لاق نمود» :1؟؟ص ؟ج هيوبيس بأتك يف ()

 .؟6١52 نص ؟5ج يبضنقملا :رظناو

 لصألا يف صقن 0

 134 - 58ص ؟ج بضتقملاو 50 ل 1؟4ص الج هيوبيس باتك :رظنأ (؟)

 رد يف ةدايز (5)

 فق ِق ةدايز يل
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 يذلا د مينملا نيدصت نيب قزقلل ريغستلا يف تاتبثلا هده لو مكن ) انِإو

 صف هسفنب موقي يذلا نكتتملا نيبو  هسفنب موقيال هنأل ؛فورحلا ىرجم يرجي
 مهبملا ْلَوُأ كرثو :هسفني موقي هنأب فرصتلا هقاقحتسال ؛نكتملا ''(كلذ) لأ

 .انركذ ال فرصتلا قحتسيال هنال ؛هلاح ىلع

 عرالتب :ءاتن ذاك لطألانآل ننال يملا قت يتمللا كاني تكققو اهو

 ول منأل ؛فذخلاب ىلؤأ تناكو هىلوألا "(ءايلا) تفَدُحُم تلقثتساف تائاي

 ه5 عع الإ :ةوكدال هفلالا لقاس خألا نيفصتلا اب تكرحلا وخلا اركزم

 مف ءةمالع اهنأل ؛ريغصتلا ءاي فذح ْرُجَي لو «ةنكاس الإ نوكتال ريغصتلا ءايو

 .كلذل ةيناث ريغصتلا ءاي تعقوو ءتَفذُحَف ىلوألا ءايلا الإ َقبي

 نع ادا «قاام 7 كارا وك فاو كائن كاقجو هيتما ارفع لو
 .لَجو زع هللا ءاش نإ كلذ فرعاف ««يذلا» ريغصتب كلذ

 .«يق» و هرجو ايما ق صعق 3

 ءايقضاو كنا ف صقت (؟)

 ,؟١55 ص ؟ج بضتقلاو 31ص ؟5ج هيوبيس باتك رظنا قلل

 المال



 ميخرتلا ريغصت ُباَب

 ريغصت يف كلوقك َتَرْغُص اذإ ةملكلا يف ادئاز ناكام ُفْدَح :وه يخرتلا ريغصت

 :رهزأ يفو ءدُيَوُس :دّوْسَأ "فو دّْيَمُح :َدَمْحَأ ريغصت يفو هةَمْيَطُق :ةمطاف

 فلو «(ةَبْيِقُع "”ِباَقُع يفو) «ةقينع :قانغ يفو ةَبْيَلَع :"!بالغ فو يهز

 :باّرطتْسا ريغصت يفو جُيَرخ :جاّرختْسا ”(ريغصت) يفو مُيَرُك :ماركإ ريغصت

 مَلَمَج ّقْيَمْح !!فّرَع» برعلا لاثمأ فو ءابلك دئاوزلا فذحت كنأل ؛بْيَرُه

 .ىلاعت هللا ًءاش نإ هقرعاف ءقَمْحَأ ريغصت وهو

 .5١؟ص ؟ج بضتقملاو .1؟5ص ؟ج هيوبيس باتك :رظنا (1)

 .ةأرمأ مسا :ماطق لثم بالغ (5)

 .«ى» يف ةدايز (9

 .«ب» يف صقن (؟)

 -«ق» يف صقن (5)

 برضي لاقيو «هردق فرع :لاقيو «سانلا ةناؤم يف طارفإلا يف برضي 7١ص ؟ج لاثمألا عمج :رظنا (0)

 .؟85ص اج ةيفاشلا ىلع يضرلا :رظناو ؛هماظيو هيذؤي لازي الف هب علويو ءاناسنإ فعضتسي نأ

 ل 738خ-



 سايقلا ىلع ال عاَمَّنلا ىلع ٌرْعَصّياَم ُباَب
 ناَيِرْيَعُم ؛سشلا برغم ريغصت يف برعلا لوق "'(كلذ) نم '"و)

 لوقي نم برعلا نم انعمسو :هيوبيس لاق َاناّيْشَع كتيتأ ّيثَعلا يفو "(ىنّذلا
 وهو «ليصأ ريغصت يف نلْيَصَأو لاليَصَأ ”(كلذك) و ."ةيِشْيََع :ةّيدغ يف
 ش "”.ناَيسَْنَأ :ناضإ يفو ءةّيْبيَل :ةلَْل يفو ينعلا

 نابريغم :مهلوق نأك ءسايق ريغ ىلع برعلا نم ةعومس ٌرداون اهلك هذبف
 نآلْطُأ ريغصت ٌتالْيَصَأو َلالْيصَأو ءناّيِثَع ريغصت "نايَشَعَو ءناَبِرْعَم ريغضت
 [ب ]٠2/ ةَيِدْيشُمو ءناَقْغَرو فيغَر :لثم ليصأ عمج /نالمأو ءامال نونلا نم َلِدْبأف

 0 3 0 ملكي هك ل اى س ككافعأا سل يس 0
 ريغصتو 5 !”ناَيسنإ ريغصت ناّيسُينأو 5 !والْثَل ريغصت ةتلبل ةاشع ريغصت

 :ليصأو ءةّيَشَع :ةّيْشَعَو «َيْنُع :يْشَع ريغصتو ءِبرْيْعُم :سايقلا ىلع برغم

 يف هركذ مدقت يذلا سايقلا ىلع اذهف ءناَميتأ ناسنإو هليل :ةّلْيَلو ءلّيصَأ

 .لجو زع هللا ءاش نإ كلذ فرعاف ءريغصتلا باوبأ

 .«ش يف ةدايز ()

 ,هق» يف صقن (؟)

 ءهره يف صقن (5)

 الص ؟ج بضتقلاو ء257/ص ؟ج هيوبيس باتك :رظنا (4)

 -«ق» وا هر و «ب» يف صقن (5)

 اودازف ءناحيرب يف نيِحْيَرَسك نيِِئنُأ :ناسنإ سايق» :9/4ص اج ةيفاشلا ىلع يضرلا فو ءنابنأ :«ق» يف (0)
 مه ٌناعفإ هنزو نأ.لاق نمو اذه ءمدنع سايق ناّيسينأف.. يسن نم ناعفإ اناسنإ نإ :لاق نمو.. ءاذاش ريغصتلا يف ءايلا

 415  م١؟ص فاصنإلا ؛رظنا .نالثف :ناسنإ نزو :نويرصبلا لاقو :نويفوكلا

 .انايشعو :؛«ق» و برد و هب» يف (؟)

 الباص اج ةيفاشلا ىلع يضرلا ظنا (4)

 .رياقم طخب شمايلاب ححصم وهو :نانتإ ريغصت :لصألا يف (1)

 مالثك د



 ةلامإلا ُباَ
 ابلط ةرسك اهلبق وأ اهدعب ناك اذإ ءايلا نم فلألا ٌبيرقت :ةلامإلا

 .لامثو ءدجاسمو «ملاع :وحن كلذو ةفخلل

 :ةسخخ ةلامإلا امعم زوجت يتلا بابسألاو

 ةلامإلاو :؛ءايلا نم بلقتملاب ةببشماو ءءايلا نم بالقتالاو ءءايلأو :ةرسكلا

 .ةلامإلل

 يتلا ةرسكلل ؛فلألا تْلمأ دجاسمو ىيلاع :يف انركذام وحن ةرسكلاف

 1 .اهدعب ابيلت

 اهلبق يتلا ءايلل) فلألا ليت ء'"لايسلا كوشو «ناليَعو ءناَيْيَش :وحن ءايلاو

 ءءايلا نم ٌةبلقنم اهنأل ؛("فلألا ٌليِمث «باقو ءباَط :وحن ءايلا نم ٌبالقتالاو

 .بّيطو «بّيَه :لصألاو

 نم بلقتملا ُهّبْعَت د اهل ؛ةلامإلاب ؛ىركسو «ىلْبَح :وحن بلقتملاب ةهبشملاو
 ةينثتلا يف ءايلاب َفّرَصْنَت اهأل ؛ ابل لصأال ثينأتلا قلأ تنك نإو - ءايلا

 .تايركَسو تاَيَلْبَحو نايركشسو ءَناَيِلْبَح :كلوقك عمجاو

 .ىلوألا فلألا ةلامإل ؛ةيناثلا فلألا ليمُت اداع تيأر وحت ةلامإلل ةلامإلاو

 :نيبرض ىلع ةفلألا اهرخآ يف ىتلا ًءاممألاو

 يقالثلا نم رثكأ رخآلاو ءيئالث اهدحأ

 .«ةلاّي :هتدحاو ..ةاضعلا نم وهو ضييأ كوش هيلع ناصغألا طيس رجش :لايسلاو (ليس) ناللا يف ()

غع طخ شمايلا ىلع كردتمو ابنا يق صفت (1)
 .ريا

 اا



 رخآلاو وياولا نم ةبلقنم هفلأ تناكام امههدحأ :نييرض ىلع يئالشلاف

 .ءايلا نم ةبلقنم هفلأ تناكام

 ”"(اجرو) اصقو ءأفق :وحن لاَمُي الف واولا نم ةبلقنم هفلأ تناك اف
 .ىفو «ىحر :وحن تيم ءايلأ نم ةبلقنم هفلأ تناك امو

 ؛ةرئاج هّتلامإ نإف ّفلأ هرخآ يف امم فرحأ ةثالث نم رثكأ ىلع ناكام امأو

 تناك نإو ليمت «ئعذَمو ىبْلَم :وحن ءايلا نم وأ ءفلألا تناك واولا نم

 :نايبلم :كلوقك ءايلا "'(ىلإإ فرصنت اهنأل  واولا نم "'(ةبلقنم) فلألا

 .نايعدمو

 "”ةيثالث ؛ابنم فلأ هرخآ يف ناكام لك ةلامإ زوجت هنإف لاعقألا امأو

 ءاَعَدو ءاَرَغ :لوقت «ءايلا نم وأ تناك واولا نم ةبلقنم ؛ةيثالث ريغ وأ «تناك

 يف اهنأل  واولا نم امهافلأ تناك نإو - اعدو ءازغ ليقف «ىأرو ءىّوَهو ءىَمَرو

 .فيفختلاو فرصتلاب ٌقحأ وهو «ليقث لعفلاو «لعفلا

 افنإو ءفرصتلا يف اهل لطأال اهنأل ؛ءيش ابنم لاَمُي الف فورحلا اَمأَق

 .ءامسألاو لاعقألل فرصتلا

 .تفخ يف يتلا ةرسكلل ابلط ليمّثف ؛فاخ :لوقتو

 . مسأ 5 يهو واو نم ٌةيلقنم فلألا هرذل ؛ليمت الف بات :لوقتو

 .ءايلا نم ةبلقتم فلألا نآل ؛ةلامإلاب بان :لوقتو

 .ىفو اجحرو ةاادسإ» فو ءار» ف صقن )١(

 .لصألا يف صقت (0)

 5 ف صقن لإ

 .ةيناث ريغ وأ تناك ةيناث :لصألا يف (4)

 8١١و



 عناملا ءافتتاب طورشم وبف هيف '(ةزئاج) ةلامإلا نأ انركذام عيمجو :لصف

 .ًاهنم
 ةعبس يهو «ةيلعتسملا فورحلاو ؛ةقبطملا فورحلا ةلامإلا نم عناملاو

 ىلوألا ةعبرألا ءفاقلاو ءءاخلاو «نيغلاو .داضلاو ,داصلاو ءءاظلاو .ءاطلا

 .١ .ةهط نع ةيلتنم رخألا هللا ”ةيئتنشو ةعبطم
 "”جارخإ يف ىلعألا كنحلا ىلع قبطني ناسلا نأ :قابطإلا ىتعمو / 2[ /15+]

 .داضلاو ءداصلاو ءعاظلاو عاطلا :يهو :ةعبرألا فورحلا

 افإو «فاقلاو «نيغلاو ءءاخلا :يهو ءكنحلا ىلعأ نم جرخ ام :ةيلعتسملاو

 فلألا يفو ء”رادجنا ةلامإلا نأل ؛ةلامإلا "(نم) عنمت فورحلا هذه تناك

 ثعضمص هدم كلذلف اةدكستل 3 بيس يوقف ةدعصتم م ايلك فرحألا هدهو توعص

 .ةلامإلا

 :وحن ةلامإلا عنمت "(ةمومضم وأ) ةحوتفم تناك اذإ "فرحألا هذهو

 تناك نإف «متاقو «متاغو «”"(دلاخو) قداصو هطباضو «”(لاظو) ءبلاط

 ,«ر» يف صقن )١(

 .«ق» يف صقن (؟)

 .فورحلا رخآ يف :«ق» قف 5)

 نادجتاب :هبد يف (8)

 .ديعصتلا :«ق» يف (5)

 .فقورحلا هلهو :«ي» يف (3)

 «بد يف صقن ()

 .«لقواو عبدو لصألا ف صقن (4)
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 ""(باتضو) ؛بالغو ,”(ءابظو) "فاقق :وحن اهقنم َفْكَض ةروسكم

 فرحألا هذه تعقو نإف رادحنالا بلطت ةرسكلا نأل ؛!(باّبطو) ؛'ثاّبخو
 :نقاَحو ؛لخاَب :ون فلألا نم اهرقل ؛ةلامإلا اهتعنم ةروسكم فلألا دعب

 ,”ديلاتمو ؛,"طيشانم وحن اهّكرتو ٌةلامإلا تزاج !"تدُكَب نإف

 الو "اعني نم مّينمو ءفلألا نم ىلعتسملا دعبل «ليمُي نم مّبنُف ,"قيلاعَمو

 .عنملا ىلع يلعتسملا ةوقل ؛دعابتلاب دتعي

 :فالخ اضيأ هيفف '"ارسك هلبقو انكاس يلعتسملا ناك نإف

 .نوكسلاب يلعتسملا فعضل ليي نم مّبْنم

 .رسكلا وهو ةلامإلا ىلإ عاد هيف روسكملا نأل

 ,ريصقلا :فقلا :ليقو هتراجح تبلصو :ضرألا نوتم نم عفترا ام وهو :ةفخ ةنزب فق عج :فافقلا )١(
 .(فيفقلا) :سوماقلاو /فقق) ناللا :رظنا ءسانلا نم طالخألاو شابوألاو .ءيشلا رهظو

 .ههب» و لصألا يف صقن (1)

 .ءايخو :«ق» يفو «بالخو نرد و «بس يف (5)

 ماع يأ ءاذكب بط نالف لاقي ءملاعلا وهو ّيَط عمج بابطو اذه ءبانطو :«ب» يفو قه و هرد يف صقن (8)

 .ةروكملا :«ق»و لصألا يف (5)

 .تدعبت ناف :«قد و بد و هبه يف ()

 رمألا وه لوألاو ؛لعافلا مما ةقيصب طْغْنُم عمج وأ ؛نيشلاو ملل حتفب طقم عمج نوكي نأ زوجي طيشانم 40)
 .طيشانم ةداملا ف سيلو ءهل طغنت يذلا

 .اذص ؟ج ةيفاشلا ىلع يضرلاو (طشن) ناللا :رظتا

 .رطخأ وهو اهرب رشتني يتلا ةلخنلا وهو ءخالسم عمج خيلاسلا (8)

 .حتفنيف قالعللا عفدي مث هب قلعي ءيش بايلا قالعمو :قالعم مج قيلاعملا (5)

 مص ؟ج هيوبيس باتك :رظنأ .دربملا اهعنمو ءقلامإلا مدع رثكألاو ,ةليلق اذه لثم يف ةلامإلاو )٠(

 ١15.  ةةص ؟ج ةيفاثلا ىلع يضرلاو ءكالص ؟ج بضتقملاو

 .اهليقو :هب» يف )١١(
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 ؛ماَعْطِم :وحن هنلامإ نم عنيف ةلامإلا يضتقي ام هيف سيل نكاسلاو
 .موق هتلامإ كرتيو ءموق "هلي ؛'"تالقم

 فرحلا رْجَم ةلامإلا عنم يف يِرْجَت ةحوتفملاو ةموضملا ءارلا نأ ملعاو

 ةحوتفم تناك اذإ نيحوتفم نيفرح ماقم موقي اهيف يذلا ريركتلا نأل ؛يلعتسملا

 ءدشاَر :كلوق وحن "ادّكصتلا ببس ىوقيف ةموضم تناك اذإ نيموضم وأ

 .رامحو «ءشارفو

 ام ”ادضب ةلامإلا ببس يّوَقّت اهإف ةروسكم فلألا دعب ءارلا تعقو نإف

 نيفرح ةلزنم ريصت اهنأل ؛ةموضم وأ ةحوتفم تناك اذإ اهرمأ نم انركذ

 « "براغو «”(مراسعو) براق :كلوقك َيلعتسلا فرحلا بلغتف نيروسكم
 .مراصو

 ؛لعتسم فرح ةماكلا لوأ يفو ءفرح فلألا نيبو ابنيب ”(ناك) نإف

 ءرماضو هرداق :وحن فلألا نع اهدعابتل ؛ليمي ال نم "بنمو ءليي نم مُينف
 ع (ةلكاه 8

 ءادحاو ادلو دلت يتلا يه :ليقو ؛ةقاتلا كلذكو ءدنو ابل ىقيي ال يتلا ةأرملا يه تالقللا ()

 .5198ص ة5ج هيوبيس بانك :رظنا (؟)

 .ديعصتلا :لصألا يف

 ,انركذ امل ةلامإلا ببس ىوقت اهنإف :«ق» و هرم يف (5)

 ىق» يقف ةدايز ()

 .عياصو براضو :«ق» و «ر» يف (2)

 لطصألا يف صقن (4)
 .؟/ص ؟ج ايضتقلاو 3735 - ؟ةاهص ؟ج هيوبيس باتك ؛رظنا (8)

 .يماعنلا وأ ينايعنلا ةعا ىلإ اضيأ بسنو.(8)

 شيعي نبأو 5١ص لماكلاو 14و ؛ءلص 5ج :بضتقلا :رظناو :516ص جو .ةالاإص اج هيوبيس دهاوش نم وهو

 هدونألا :نوجملاو ءلئالا :رمبنلاو :؟!ةص اةج ينومثشألاو 15ص ؟ي حيرصتلاو ؛15ص ةجو 37197ص الج

 .هقوق باحس نود باحلا نم ىلدت ام :بابرلاو

 دالكك د



 بوُكَس ِباَبَّرلا نْوَج ٍرِمَبْنُ ٍرداَق نب دالب نع يِنغُي هللا ىتق
 00 ا 17 لانإلا فرتو ندا ةلاثاب

 ءاولاوب بلآلا قي تاكو ةتلابمإلا عبي انما"! عوعلا لوأ قف نكي 2 نإف

 تررم.:كلوتك ينكلاب اهرركتل هعانلا» 5كيلو ليمأ قرح ةرونكلا
 ."'(نيرفاكلاو) نيرفاكو ءرفاكب

 ؛نورفاكلا "'(ءالؤه) و ٌنفاكلا اذه :كلوقك اّتْحَيَم اذإ ةلامإلا: نم: ةنمَتو

 تروم :لوقتو فلاسألا كاس ند مضلا سيلو ءاّنلاوت نيتض ةلزتمب ريصي هنأل

 فاقب دتعت الو ءفلألا دعب ةروسكملا '”ءارلل تلمأ تئش نإف ؛مماق رايخب

 نإو "(اهنأل) فاقلل ةلامإلا تعنم تئش نإو ؛ىرخأ ةماك نم اهأل ؛مساق

 .ظفللا يف ابل ةرواجم يبف ىرخأ ةماك نم تناك

 يف ةلامإلاف مساق 'مراجب تررم :وحن ىوقأ ةلامإلا تناك /تدعابت نإف
 ايف ةريكلا ينك ءارلا ةنلعر د لكسللا ند ضلالا دم 1 قرقأ اذنك

 وهو ءزاجحلا لهأ ةغل نم مخفتلاو "ميت ينب ةغل نم ةلامإلا نأ ملعاو

 فرخلا نوكير نأ لصألا نييلو: تقرع "نيب. .فرخلا لمت ةلامالا نأل :لضألا

 طلتخ َريَغ اصلاخ هعضوم نم فرح لك جرخي نأ لصألا انإو «نيفرح نيب

 .لجو زع هللا ءاش نإ كلذ فرعاف ءزاجحلا لهأ.ةغل لصألا ناك كلذلف ؛هريغب

 .مالكلا لوأ يف :«ق» و هرم يف (1)

 .«ق» يف صقن (5)

 .لصألا يف ةدايز (9)

 .ءارلا تلمأ :«ق» يفو لصألا يف (4)

 .مساق راي :لصألا يف (5)

 .؛ص ؟"ج ةيفاشلا ىلع يضرلاو :56ص هج شيعي نباو 211  ؟هذلص ؟ج هيوبيس باتك ؛رظنا (5)

 .نيقرح نم ق» شح «نيفرحلا نيب مبا ِق ةفإ
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 ملكلا رخاوأ ىلع فقولا ُباَب
 ْفَقوُي الو) ,نكاسب أَدَنْبُي ال ناك اًمَل هنأل ؛نوكسلا فقولا لصأ نأ معا

 (كرحتب الإ "ًادتبي ال 5) نكاس ىلع الإ فَقوُي الأ بجو (”كرحتم ىلع

 :هجوأ ةعبرأ ىلع موضملا ىلع فقولاف ناضيقت اهنأل
 ىلع "'فقولا دعب ةفشلا مض وهو ماشإلا يناثلاو ءلصألا وهو نوكسلا :اهدحأ

 مكتللا ةَعبتُي ْتْيَوُص وهو مْوَّرلا :ثلاثلاو .ريصبلا الإ هكردي الو ةملكلا رخآ
 .ةماكلا ""(رخآ) ديدشت :عبارلاو «ةضلا وحن هب وحني ةباكلا رخآ

 .ةماكلا ةكرح نايبلف :مورلاو ماهثإلا امأَق

 هنأ مَهوَنُي الو ؛لصولا يف َكّرَحُي امم ةملكلا ّرخآ نأ َمَلْعّيلف :ديدشتلا اّمأو

 .لاح لك ىلع نكاس
 مورلا ةمالعو .ديز :كلوق لثم "فرحلا ءامأ ةطقن مامشإلا ةمالعو

 لثم فرحلا قوف نيش ددشملا ةمالعو . ديز :”كلوق لثم فرحلا مادق طخ

 . دلاخ
 وحن كرحتم فرح هرخآ لبق ناك ام الإ قحلي ال ديدشتلا نأ ملعاو

 .كلذ هبشأ امو ءجرفو «”(رمعو) ءدلاخ

 .«قم يف ةدايز )١(

 .ةماكلا رخآ ىلع فلألا دعب لصألا يف (5)

 .«ر» يف صقن (؟)

 .فرحلا مادق :«قدؤ ردو هبه يف ()

 .؟/5ص ؟ج ةيفاشلا ىلع يضرلا :رظنا (5)

 5 فس



 ددشملا نأل ءنكاس فرح هرخآ لبق اممورمعو هديز لثم ددشي الو

 :نانكاس ىقتلال ورمعو ديز ””(رخآ) تددش ولف «نكاس اهنم لوألا «نافرح

 نم "افرح نوكي نأ الإ نكاس "'(فرح) هلبق ددشم فرح مالكلا يف سيلو
 دملا نآل ؛َقَدُم ريغصت يف ٌقْيَدُمو «بوثلا ذوُمتو ةّباَد :وحن نيللاو دملا فورح
 مح !"'نم) 'انفصو يذلا اذهو ءةكرحلا نم اضوع راص فورحلا هذه يف يذلا.

 اذإ) لعجي :وحت لعفلاو «انفصو 75 ممالاف «لامفألاو ءامسألا يف وه فقولا

 انا" لعجيو ؛ةكرحلا َتْ'ُر اذإ ''() لعجيو .تمعثأ اذإ .لعجيو ."”(تنكسأ
 .تددش اذإ

 ديدشتلاو مورلاو «لصألا ىلع فقولا هيف زوجي هنإف :اروسكم ناك ام امأو
 .مفلل هيوشت هنأل ؛مامثإلا هيف زوجي الو ءاكرحم اهلبق ام ناك اذإ

 نيونتلا نم اضوع فلألا فقولا يف هقحل افرصنم ناك اَمَق :بوصنلا اّمأو
 نأل ءاذه يف ديدشتلا زوجي الو ءادلاخ تيأرو ءاديز تيقل :كلوقك ريغ ال
 نم) اوضوع افإو ءديدشتلا نع اهب َيِنْفُتْساَف ةكلا رخآ ةكرح نيبت فلألا
 نأل ؛ءاي رورجما يفو ءاواو عوفرملا يف اوضوعي لو ءافلأ بوصنملا يف (نيونتلا

 .«ق» يف صقن )١(
 .«ق» يف صقن ()
 .فرح :لصألا يف (0

 .تفصو :«ب» يف (9)

 .هتفص اي مسالاو :«به يف (5)

 ' .رياغم طخ ةخنلا شماه ىلع كردتسمو «ب» يف صقت (9)

 .لعجيو :لصألا يف
 .هر» يف صقت ()

 ل ع#عخأل



 "اوفذحو ,"فيفخلا اوتبثأف ءاهنم فخأ فلألاو ناليقث واولاو ءايلا
 .تيليقتلا

 ّرخأ مسالا ٌرخآ هبشأل اواو عوفرملا يف اوضوع ول مهن نأ :وهو رخآ هجوو

 ىدأ /اذإو ؛ةمزال ةض ابلبق واو هرخآ يف مما برعلا مالك يف سيلو «لعقلا ]17١[

 ٌيلَأ :لصألا ناكو ءلذأ :رْلَد عمج - يف كلوقك ءاي واولا اوبلق سايق هيلإ

 سبتلال ءاي رورجملا نم اوضوع ولو «لعفلاو مسالا نيب قرفلل ءاي اهوبلقف

 يف فذحت مل كلذلق ؛فلألا يف هوجولا هذه ضرْعَت ملو ؛لكتملا ىلإ فاضملاب

 .نونملا بوصنملا ىلع فقولا

 يقو اواو عوفرلا يف لدْبَي سايقلا ىلع كلذ عيمج يرجي نم برعلا نمو

 ودي اذه :نولوقيف ِ:ةاَرَّسلا "ادزأ مهو ءبوصتملا سايق ىلع ءاي رورجما

 هب انأدب ام برعلا مالك يف روبشملاو ءادُيز تيأر (اولاق 75) يِدْيَّرِب تررمو

 ىلع هيرجيو «نونملا بوصنلا ىلع فقولا يف فلألا فذحي نم مّينمو

 .دِيَز تيأر :لوقيف "لصألا
 هيلع فقولا لصأف بوصنللاو حوتفملا نم نيونتلا هقحلي ال ام اّمأو

 أم ىلع اكرحتم هرخأ لبق "(ام) ناك ايف ديدشتلاو مورلا هيف زوجيو «نوكسلاب
 انف

 بنيز تيأر :لوقت .”هفلا حتفب َةَفْلُك هيف نال ؛مامشإلا هيف زوجي الو ءانركذ

 .فلألا اوتبثأف :لصألا يف (0)

 .اوفقخو :لصألا يف (؟)

 .ليفثلا ؛«قد و «رم يف (5)

 .؟١8:ص ؟ج ةيفاشلا ىلع يضرلاو ,581ص اج هيوبيس باتك :رظنا (4)

 .لصألا يف صقن (5)

 )١( 5ص ؟ج ةيفاشلا ىلع يضرلا ؛رظنا :ةعيبر مشو 396 593

 .هىق# وا رد وا هب» يف صقت (9)

 .ميلا حتفب :«ق» فو لصألا يف ()

 - خلاك



 ١ (ش) ظ8 5 د ف مها عل 0 3 ها

 ”بنيز :تلقف تددش تئش نإو :بّرضو أبنيزب تررمو :أبرضت نلو

 يف نيونتلا هقحلي امم ةرسك ابلبق "'(ءاي) هرخآ يف ءاممألا نم ناك امو
 ءءاي ريغ نم هرخآ نوكسب عفرلاو رجلا عضوم يف هيلع فقولاف لصولا
 .زاغو ضاقب تررمو «'ازاغو ضاق اذه :كلوقك

 انيونت فداص ”(هيلع) فقولا نأل ؛ءايلا ريغب هيلع فقولا بجو اغِإو
 حيحصلا ىرجم ىرج دق هنأل ؛ءايلا در مزلي مو ؛حيحصلا نم هفذحي اك هفذحف

 .هارجم اضيأ فقولا يف يرجي نأ بجوف ءءاي ريغ نم انونم هلاعتسا يف

 هلعجي هنآل ؛يزافو "'يضاق اذه :لوقيف فقولا يف ءايلا دري نم مّبنمو

 .ةبقاعملا ىلع

 ؛افلأ نيونتلا نم تضوعو «ءايلا '”تبثأ بصنلا يف اذه ىلع تفقو اذإف

 تيقلو ءايضاق تيأر :لوقتف تتبث كلذلف ءبصنلا لاح يف ةكرحتم ءايلا نأل

 .ايزاغ

 :كلوقك "ريغ ال) فقولا يف ءايلا تتبث ماللاو َفلألا هيلع تْلخدأ نإف

 .ةيرضيو «ةينيز :ءر»و «ب» قو لصألا يف )١(

 ءاقلا ّق صقن (5)

 .5؟١8 ص ؟ج ةيفاشلا ىلع ىضرلاو ,”دخص ؟ج هيوبيس باتك :رظنا (؟

 اق ّق ةدايز (5)

 .قبالا عضوملا يف هيوييس باتك :رظنا (5)

 .ءايلا تتبل :هر»و امايملا فق 0

 .لصألا يف صقت (9

 ل عةغئ5ة-



 فذحي امنإو «ةماكلا نم فرح فذح ىلع طلستي ال فقولا نأل ؛”يضاقلا اذه

 .هللا ءاش نإ كلذ فرعاف ةماكلا يف دئاز هنأل ؛نيونتلا

 يراجو ّيمالغ "'(اذه) "'(كلوق) يف ءايلا كرحي نأ هتغل نم ناك نمو :لصف
 : ءابلاب اهّنَيَبَيف رفح فرح ءايلا نأل ؛ءابلاب هيلع فقو ةفقولا دارأ اذإ '”(هنإف)

 كلق» و "4ةَئياَتك» :لجو رع هللا لاق ؟ كَيراَجو كَيِمالَع اذه :كلوقك
 ."!يفيناطْلس 0 يع

 اذه :لوقيف ءءاهلاب اهيلع فقي مل ءايلا هذه كيرحت هتغل نم نكي مل نمو
 .يناطأسو «يمالُع

 ىلع اوفقو اذا "(ءاه) (فرحلا ”ىلع) فقولا يف دازي ُهَوُهَو ديه :لوقتو

 :""رعاشلا' لاق م :نايفخ اهنأل ءواولاو ءءايلا نييبتل وهو يه

 ْهَوُه مدل لاقي ْنِإاَمَق مالغلا ايف َعَرْعَرت ام ان

 ,؟88ص ؟ج هيوبيس بانك :رظنا )١(

 .لصألا يف صقن (5)
 .«ر» يف صقن (؟)

 .«ق» و هر» و «ي» يف صقن (4)

 .ةقاحلا ةروس نم 15 ةيألا (0)

 .ةقاحلا ةروس نم ؟9 ةيآلا ()

 .«هيباتك» و «ةيناطلس ينع كلمت :هقدو هردو هيه يف ()

 -«ب» يف صقن (8)

 .«ق» يف صقت (9)

 )٠١( اج هئاويد تادايز :رظنا .تباث نب ناسح وه ص5١ة,.

 .تايقرلا سيق نب هللا دبع وه رعاشلا لاق 5 هرم يف (00)

 اج نييبتلاو نايبلاو 48ص ؟ج حيرصتلاو .552:0ص ؛ج يتيعلا :رظناو :ه4ص هج شيعي نبا دهاوش نم وهو

 .ًاغنو كرمت يأ مالغلا عرعرتو :435ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو ,١15ص رئارضلاو (بصش) ناللاو ١5ص

 ل 8758©



 ام وحن بارعإ فورح تسيل يتلا فورحلا ىلع فقولا يف دازت ءابلا هذهو

 ال «يه» نم ءايلاو «ىه» ْنِم واولاو ؛برعت ال «يِناَطْلْس» يف ءايلا نآل ؛انركذ
 :قابرعت

 ءءابلاب / برعي امم كلذ هبشأ امو «بّبشأو َمْحَأ ىلع فقت نأ زوجي الو
 محا و هتوف لوقت أل

 يضاملا لمفلا ناك نإو  ءاهلاب هيلع فقت ال لتقو َبَرض :كلذكو

 الو هبرْصَيَو ءلتقتي يف برعي يذلا وه برضو لَثَق رخآ نأل  برعي ال
 يتلا لاعفألاو بارعإلا هيلع عقي ال يذلا فرحلا الإ فقولا يف ءاهلإ قحلت
 الو ْمُرْعَأ :كلوقك ءابلاب ابيلع فقت مزجلاو رمألا يف تاماللا اهنم فذح
 اوفقو اذإ مُمَأل ؛لعفلاب اوُلَحُي الثل ؛هذه لثمل ةمزال ءاهلاف هْدَضْرَت مَلو كمْ
 ,"'هلبق ام ةكرح رْمألاو مزجلل فوذجملا فرحلا دعب اوفذحي نأ مُيمزل ءاهلا ريغب
 فم لففلا نقي كاالإ هاه ني عني ديو“ لسا كلا انفو
 ,نافرح هب ٌهَُلَكَتُي ام لقأ نأل ؛ذئنيح ءابلا مزليف دحاو فرح ىلع فذحلا

 تفقو اذإ ءيعَي ىَعَوَو ءيلَي َيِلَوَو ءيقي ىَقَو لثم نم رمألا يف لوقتف
 .هلو ءةعو ءق :"!(تلق)

 يمالغ :كلوقك ءاهلا تفذح فقولا يف ًءابلا هقحلت ام عيمج تلصو نإف
 .كلذ لو ءيمالك عو ًاديز قو .ءبهاذ َوُهو «يراد يف يهو ءءاج

 ,”يةَيياتك> و «”4ةَيئاَطْلسل :لجو زع هلوق نم نآرقلا يف ام امأف

 ءابليق :«ق»و «رهو هب» يف )١(

 .«قهاو هره يف صقت ()

 .«ب» يف ةدايز (5)
 .ةقاحلا ةروس نم ؟4 ةيألا ()

 ,ةقاحلا ةروس نم 15 ةيألا (ه)
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 بوتكم هنأل ؛!(ءابلاب) هيلع 0 نأ ذأ بجاولا «كلذ ريغو ."'«ةيهاَمل و

 يف ءاهلا طاقسإ ةيبرعلا كح "'(يف). مّبمزلي هنأل ؛لَصوُي الو ءءابلاب فحصلا ف

 «فحصملا َداَوَْس تفلاخ نا 0 «ةيبرعلا تفلاخ ابّتبثأ نإف ءلصولا

 «فحصملا داوس) يدؤيل 'تاءابلا هذه ىلع '"فقي نأ ئراقلا ليبس كلذكت

 ظ .برعلا مالك قفاويو

 ُهَّمَع :لوقتف ءابلا ("ةتقحلأ ؟لأست ع :كلوق يف «ع» ىلع تفقو اذإو

 ؛فقولا يف اهيف ءابلا مزلي "(ةَماَنَحو) ؟ةَملو ,؟ةَمالَعو ,؟هَمِب :كلذكو

 "!(اذ) املو ؟لأت ' ا اع :لصألا نأل ؛هنم َفْذُح امم اضوع نوكتل

 ءاضوع ءابلا تعج تفَقو اذإف ءافيفخت فذحت من5 ؟ترمأ ' ”ذ) ابو .؟تئج

 .لجو زع هللا ًءاش نإ كلذ فرعاف

 لاا

 .ةعراقلا ةروس نم ٠١ ةيآلا )١(

 فقم و هر» و «ب» يف صقتن )١(

 ,«قد يف صقن (؟)

 ةزمح اهطقسأو ءفحصملا طخ ةاعارمل الصوو افقو ءابلا تابثاي «هيعام» و «ةيئاطلس» و «هيباتكو روبحجلا أرق (4)

 بوقعي ةثالثلا نم ءابلا فذح يف هقفاوو :نبنم ءايلا حتفو فقولا يف ال لصولا يف «يهاس و «يناطلس و «يلام» ف

 ءايلا ناكسإو ءءابلا فذحب «يفاطلس. و «يلام و «يباسح» :نصيبع نبا أرقو «فقولا يف اهاتبتأر ءلصولا يف شمعألاو

 دج طيخلأ رحبلاو 44١ ١4ص يناعملا زاربإو 750 ىاءص ريسيتلاو 11ص هيولاخ نبا ذاوش :رظنا .نيلاحلا ف

 8181:955١ لالا 19١ ص رثبلا ءالضف فاحتإو ء145١ص ؟ج يشنلاو 575ص

 .تاءايلا :لصألا ىف (م)

 .«ق» يف صقن (1)

 ىب» يف ةدايز ()

دو لصألا يق صقن (4)
 فقد «ر
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 نيتكاسلا ءاقتلا يف ملكلا رخاوأ مكح ُباَب

 :نيبرض ىلع نينكاسلا ءاقتلا يف لكلا رخاوأ

 .لوألا نكاسلا فذحت نأ :اهدحأ

 .هكرحت نأ :رخآلاو

 هرخآ يف ناك ام :وبف نكاس هيقلو انكاس ناك اذإ هرخآ فذحُي ام امأف

 يف نوكي اذهو ءةحتف ابلبق فلأ وأ «ةرسك ابلبق ءاي وأ :ةض ابلبق واو

 .لاعفألاو ءءاممألا

 ءامسألا هذهف ءىحرو ءاصعو ناغو ءضاقو «بأو «خأ :وحن ءاممألا يفف

 كلوق لثم نينكاسلا ءاقتلال ءاهرخاوأ تفذُح نكاس ابيقلو مالكلا لِصو اذإ

 اذهو موقلا ىَحَرو ءلجرلا اًصعو «نيماسملا يزاغو «ةنيدملا يضاقب "”(تررم)
 .ةريّمعلا وبأو ءلجرلا وخأ

 ءايلا ىلع لَقْتَتْسُت ةكرحلا نأل ؛كّرحُي لو لوألا نكاللا فذَح افإو

 هذه كرحتت نأ ةيهارك بارعإلل !”تَمْرِج َءاممألا هذه نأ ىرت الأ واولاو

 الو اهيلع لدي اهلبق ام فورحلا هذه تناكو نانكاس ىقتلا اماف ؟فورحلا
 .افافختسا اهوفذح ايفذحب ةماكلا لتخت
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 ىبني ىبنو «يهري ىمرو ىّزغي اَرَغ :وحنف لامفألا يف "(ام) اّمأو

 .هاب»او لصألا قف صعب ل

 .ممالا رخآ فادح انه مزجلاب دارملاو بارعإلا تفرج :«قداو هب قو «بارعإلل تقدح رق ق ف

 مابا ِق ةدايز هيل

 لدلك



 يمريو «ُموقلا وزغيو «لجرلا ازغ :لوقتف /انلق ال نينكاسلا ءاقتلال اهفذحت| [/:]

 يتلا واولا لعفلا رخآ يف ناك نإف :يعادلا وعديو :يهانلا ىّبنيو كتبا
 اًوُمْحا :كلوقك مضلاب اَبتُكَّرحو اهفذحت مل ةحتف ابلبق ناكو :ةعاجملا ريض

 يتخا :وحن  اهلبق ام "'حتفنا اذإ ثنؤلا ءاي كلذكو ءَوقلا اًوَبناو ءلُجَّرلا

 سيتلال نيعضوملا نيذه يف واولاو ءايلا تفذح ول كنأل «موقلا يّبناو ؛لجرلا

 لبق ام نأل ؛ركذملا لعفب ثنؤملا لعفو «فذحلا دعب دحاولا لعفب ةعاجلا لعف

 .اهنم سيل واولاو ءايلا

 ءابنم اهلبق ؟”(ام) ناك (اذإ "'انركذ) يذلا عضولا يف اهتفذح '""افإو
 .يقلأ ام ىلع اليلد يقب ام نوكيل

 .ملكتملا ءاي نكسأ نم ةغل

 .ىلاعت هللا ءاش نإ

 «فورحلا هذه ىوس نم ناك اف نينكاسلا ءاقتلال كرحت ام اأو :لصف

 :برضأ ةثالث ىلع هتكرحو

 .مسكلا نم عنتف ضرعت ةلعل ؛ةحتفلاو «ةضلاو «  لصألا يهو  ٌةرسكلا
 ءاقتلا ''"(لصأ) نأل ؛رسكلا نينكاسلا ءاقتلا ةكرح لصأ ناك امنإو

 .ربكلاب اهتكرحو اهقذحت مل ينعي )١(
 ءاهنفذح اذاو :لصألا يف (0)

 “قنا ى رد هو لصألا يف صقت (
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 هيقل اذإف ءرمألل وأ مزجلل هرخآ نكسي لعفلا نأ كلذو «لعفلا يف نينكاسلا
 .انركذ ام ""(وحن) فذحلاف ءكيرحت وأ فذح نم دب الف نكاس

  :هجوأ ةثالث ىلع كيرحتلاو

 ىبكلاب وأ .حتفلاب وأ ءمضلاب امإ
 ءاقتلا ةكرح تَلعُج ولف «"”بارعإلل لعفلا ىلع نالخدي :مضلاو حتفلاف

 هانكرحق سسكلا الإ قبي لف «ىنبملاب برعملا سبتلال حتتفلا وأ مضلا نيتكاسلا

 ؛موقلا بهذي ملو ءلجرلا برضا :وحن كلذو «بارعإ ةكرح هنأ موني القل ؛هب
 .فورحلاو ءاممألا نم نانكاس هيف يقتلي ام رئاس هيلع لمُح من

 ءانبلا قحتست تناك ذإ نينكاسلا ءاقتلا يف الوصأ فورحلا لعجت مل انإو

 ف لصأ فرحلل سيلو «فرصت ةماكلا لخدي يذلا رييغتلا نأل ؛لصألا قحب
 ءاهسفنأب موقت ال فورحلا نألو ؛لاعفألاو "'ءاممألل فرصتلا افإو .فرصتلا

 اهسفنأ يف ًالوصأ فورحلا نكت مل اًماف ءلاعفألاو ءامسألا يف ناَعَمِل لخدت اممإَو
 .نينكاسلا ءاقتلا يف ءامسألاو لاعفألل الوصأ َلَمْجَت / اهريغ ىلإ ةجاتحم تناك لب

 :نيبجو ىلعف (”نينكاسلا ءاقتلا يف مضلا اًمَأَف)

 .ةماكلا يف مضلل اعابتإ نوكي نأ :اهدحأ

 .فوذحم ىلع اليلد نوكي نأ :ينالاو

 نم ةغل يف تشو ٌّدّمو كر :وحن اعابتإ مضلاب نينكاسلا ءاقتلال كرح انف

 هرضاو لصألا ُُق صعت شد(

  برحللا لمعفلا ىلع ةيشا ف 0

 .ءامسألا يف :لصألا ف (©)

 قع فق صق (4)
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 ءهيملا مضل اعابتإ لاذلا تم فن كلذكو .ههابشأو اذه نم رمألا يف مه

 ةليللا دّمو ,مويلا دم :كلوقك نانكاس ىقتلا مث ءهنم نونلا تَفْذُح اذإ كلذكو

 .مخ نيف

 ”ياوّرظنا لقط :لجو زع هلوق وحنف فوذحم ىلع اللد نوكي ام اّمَأو

 لادلأو «لش» نم ماللا ص نوكيل را 00 ةءارق ف 0 3 اَدَقَلَو

 .ةموضم تناك مالكلا نم ةفوذحملا لصولا فلأ نأ ىلع اليلد ْتَقَلِم نم

 ءايلاف ةرسك وأ ءواو وأ ءءاي دعب نوكي نأف :نيتكاسلا ءاقتلال حفلا اّمأو

 "(كلوق) (:وحن) واولاو ؛”(نيحلاصلاو) َنيِماسملاو :نيديزلاو تْيَأ :وحن

 ىلإ ةماكلاب اولدعف «ءاي وأ / واو دعب لقثتست ةرسكلا نأل ؛نوحلاصلاو نوماسللا [ب / ]٠0

 .جتفلا

 لاوتت 3 المل هوُحَتف ءكنبا نمو ؛ «لجرلا نم م :ميلوق ةرسك دعب ناك أمو

 .تاَرَمَكلا

 :وحن كلذو ؛عابتإلل ةضلا دعب اوُمْض ا؟ «عابتإلل فلألا دعب نوحتفي دقو

 .ةحتفلاو فلألل اعابتإ ؛اهرخآ اوحتف :نآلاو ناي

 .ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ فرعأف ,نينكاسلا ءاقتلا ةكرح هوجو هذيف

 نأل ؛نينكاسلا ءاقتلال ؛َكَحُب نأ هلصأف نكاس ُهّيقل اذإ نيونتلا امو :لصق

 .سنوي ةروس نع ٠١١ ةيآلا (1)

 .ءايبثألا ةروس نم ة١و ءدعرلا ةروس نم ؟؟و :ماعثألا ةروس نم ٠١ تايآلا (؟)

 .ةرصبتلا نم قبس ايف 85ص عطقلاو لصولا يفلأ باب يف ةءارقلا هذه جيرخت رظنا (5)

 ,«قا و كرد و «ب» يف صعت (غ)

 .«ب» يف صقن (4)

 .«قم يف ةدايز (0)

 5 فرو



 نيونتلا كرحيف «بهاذلا ٌورمعو مئاقلا َدْيَر :كلوقك َلقتتْسَت ال "'(هيف) ةكرحلا

 "'مما ىلإ نْبالا تفضأو نياب ةَتفَصو مَع مسا لك نم ةَنَقَدَح برعلا نأ الإ

 نب ديرب تررمو «ءالعلا نب ورْمَع وُبَأ اذهو يرمع حُب ْدْيَز اذه :كلوقك بألا

 :"!قدزرفلا لاق ءدلاخ

 ِراّمَع نب وِرْمَع ابأ َتْيَنَأ ىّنح اَقلْغأو ًاباوبأ حتْفَأ تلز ام
 .نيونتلا كرحي نأ سايقلا ناكو

 :فذحلا ةلع يف اوفلتخاو

 بهذمو «مالكلا يف هترثك عم نينكاسلا "”عاتجال فذُح هنأ 'هيوبيس بهذف

 هنإ :ءالعلا نب "ورم وبأ "(لاق) و ءطقف نينكاسلا عاتجال فذُح هنأ "سنوي
 .طقف "'مالكلا يف هترثكل فذُح

 .«ق» و هاب» يف صقن )1١(

 ...:كلوقك مسالا ىلإ نبالا تقضأو :«ق» يف

 .؟85ص هتاويد :ىظتا (0)

 ناسللاو ؛«5ص ةيفاشلا دهاوش حرشو كالص اج شيعي نيأ :رظنأو 328 ء١؛ص ؟١ج هيوبيس دهاوش نم وهو

 ورع ابأ تيقل تح هرشنأو هيوطأو لعلا يف فرصتأ ىزأ ف يأ ءرامم نب ءالعلا نب ىرمع ابأ دارأ» يرتنشلا لاقو (قلغ)
 .«دلاع دلع يلع طقسف

 .1427ص ةج باتكلا :رظنا (غ)

 .نينكاسلا ءاقتلال :«ق» يف (5)

 .١أةذلرصص ةج باتكلا :رظنا (3)

 .لصألا يف صقن

 اذه :كلوق نم نيونتلا فذح نسح يذلا ببسلا يف اوفلتخاو ..» :451 - ١8ص ةج يفاريسلا حرش يف ()

 سنوي ناكو ..نينكاسلا عاتجاو «مالكلا يف هترثك هيف ببسلا نأ ىلإ كنذ يف بهذي هيوبيس ناكف :ورمع نب ديز

 يف هترثك هيف ةلعلا نأ ىلإ بهذي ورم وبأ ناكو «كالذ ريغ ركذي لو ,نينكاسلا حاتجا هيف ةلعلا نأ ىلإ بهذي

 .«مالكلا

 لالالا



 '"رعشلا يف) يرع نب ٌديز :كلوق لثم نم نيونتلا كرحي نأ زوجيو
 :"”لطخألا لاق

 انركذ امل نيونتلا اهنم فذحي يتلا مالعألا ءامسألا نع َتْيَنَك اذإو

 نيونتلا تفَدَح اذه هبشأ امو ءرهاط نب ٌرهاطو ,"”نآلف َنْب نلف :تلقف

 ةيانك وه يذلا مسالا تركذ دق كنأكف «لعلا ممالا نع ةيانك هذه نأل ؛اضيأ

 هلع

 «"”نيونتلاب «هللا نب ”ريَرُع دوُهَيْلا تلاَقوإ#» :لجو زع هلوق ئرق دقو
 .”هطاقسإو

 :نابجو هيفف نيونتلا طقسأ نف

 فذح امنإو هربخ هللا ٌنْياد و ءادتبالاب امفر ٌيْيَرُه نوكي ْنَأ :اهدحأ

 ,ب» يف ةدايز )١(

 يلجعلا بلقألل وه انإو ءلطخألل سيل زجرلا اذه (5)
 اج يرحشلا نبا يلامأو :١44ص ؟ج صئاصخلاو :"6ص ؟ج بضتقلا :رظناو .148ص ؟ج هيوبيس دهاوش نم وهو

 ١7١ ص ؟ج حيرصتلاو 14ص ينخلاو 51ص اج ةئازخلاو ءا8ص ؟ج برقلاو 705 ص ؟ج شيعي نبأو :585ص

 ..ةاجاهم اهنيب ناك ةبلك ابمسأ برعلا نم ةأرما ةيراجي دارأ» :ةنازخلا يف يدادغيلا لاق :6658ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو

 .«ةليبق ةبلعت نب سيقو

 .ةنالف نبا :ند يف (5

 .ةبوثلا ةروس نم 7٠١ ةيألا (8

 .يديزيلاو نسحلا مهققاوو «بوقعيو ءيئاسكلاو ءمصاع ةءارق يهو (5)

 طيحمنا رحبلاو 54 - 70ص يقاعلا زاربإو ١١ص رييلاو ١؟ص ةعبسلا :رظنا ؛روبملا ةءارق يهو (1)

 منا هدنع ويق هريزع» نون نمو» :ةماش ويأ لاقو :5816ص رغبلا ءالضف فاختإو 2975ص ؟ج رشنلاو ص هج

 رايتخا اذهو هفرصي ملف يمجعأ ملأ هدنع وبف نوني مل نمو ..نيتكاسلا ءاقتلال نيونتلا رسكو «فرصنم وبف ينرع
 .«..يرشعزلا

 -اغ؟خ-



 ءالعلا (نب "اورْمَع يبأ) نع "'(يوُر) اذكه هريغ ال نينكاسلا ءاقتلال ؛نيونتلا
 .ةءارقلا هذه "اريسفت يف
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 ؛دحأ نم نيونتلا ”فذحب 4َدَّملا هللا (ةدجأ هللا َوُه لق ىرُق دقو

 :"ادوسألا يبأ لوق هلثمو «نينكاسلا ءاقتلال

 ال يتق آلإ هللا ركاذ الو بَتمَتْسُم َرْيَخ هتاف

 ."!ءارفلا دشنأو «نينكاسلا ءاقتلال ؛نيونتلا فذحف هللا ًاركاذ الو :دارأ

 -«ق» يف صقت )١(
 .لصألا يف صقت (5)

 رظنأو .575ص ةعبسلا ؛رظنا .انونم «هريزع» هنع ىور هنأ دهاج نبا ركذو :نيونتلا طاقمإب ورمع وبأ لاق ©

 .224ص ةج يفاريسلا حرش :اضيأ

 .صالخإلا ةروس نم ؟ 0١ ناتيألا (5)

 ينأو «قاحس) يأ نباو نسحلاو :نيريس نباو ءصاع نب رصتو «يلع نب ديزو «ناثع نب نابأ ةءارق يهو (0)
 ركذو ؛نأيح وبأ ركذ اذكه ءهنع نوراهو هديبعو ؛يؤلؤللاو ,يمصألاو ءبوبو .سنوي ةياور يف ورمع أو هلامسلا
 رظنا .لصو اذإ هدحأ» نوني راك ورمع ايأ نأ ودبيو اذه هنع هللا يضر رمع نع َتَيوُر ةءارقلا هذع نأ هيولاخ نبا

 نيونتب يئاكلاو ةزمحو «رماع نباو ءصاعو ؛عفانو ءريثك نبا أرق دقو :ةعبسلا ف هديئانأب دهاج نبا هنع هلقتام

 ,هاءص هج طيخنأ رحبلاو :18؟ص هيولاخ نبأ ذاوقو :58 - 7560ص يناعلا زاربإو "١١ص ةعبسلا ؛رظنا .لادلا

 0١ص ؟ج ءارفلل نآرقلا يناعم اًضيأ رظناو

 .١؟؟ص هتاويد تادايز ؛رظنا ()

 1١ج يناغألاو 55ص ؟ج ١1ص اج بضتقلاو 2145ص بلعث سلاجم :رظناو .هيوبيس دهاوش نم وهو

 نياو 59ص فاصنإلاو +م؟ص اج يرجشلا نبا يلامأو ,5985'ص ؟ج فصنملاو ١500ص ١ج صئاصخلاو ١٠ص

 ثاص هدهأوش حرشو 0562ص ينغملاو 018 ص هاج طيخنا رحبلاو :208غص ةج ةتازخلاو 55 5ص ةج شيعي

 وعو :دجو ىنعمب ىفلأ 3060ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو ٠٠؟ص رئارضلاو 55١ ص ؟ج رردلاو 54ص ؟ج عمبلاو

 بلاط ريق هتدجوف دوبعلا نم انتيب ناكام كرت ىلع هشبتاع :ىنعملاو ,باتعلا بلط بتعتساو ءنيلوعفم ىلإ ىدعتي

 .يئاضر

 .50:ص ؟جو ١2ص اج نآرقلا يفاعم :رظتا )

 خخ



 دي م ملم أ م 1 _ اذإ

 .انّيتام ىلع يمّلُسلا ففيطغ :دارأ

 هتفص هللا نْباد و ءادتبالاب ًاعفر ٌنيَرُه نوكي نأ :يناثلا هجولاو

 فذحف ءدحاو ءىثك فوصوملاو ةفصلإ نأل ؛نينكاسلا ءاقتلال ؛نيونتلا فذحو

 :"اندوبعم هللا ُنْب ٌرْيّرَع :هريدقت افوذحم ءادتبالا ربخ نوكيو :ةللكلا لوطل

 .ريدقتلا اذه هبشأامو

 هللا نباو ءءادتبالاب عفر ريزعف /نيونتلاب «هللا َنْب َرْيَرَعِه أرق نم امو 117/]
 7 عاب

 .نيتءارقلا ا"ادوجأ هدهو ءهريخ

 نيونتلا فذحت مل ملعلا بألا (مسا) ريغ ىلإ نبالا تفضأ اذإ كنأ معاو

 نأ رثكي مل هنأل ؛كلذ هيشأامو كَّمَع نبا وِرْمَع وبأو «كيخأ َنْبا ديز :كلوقك

 .هيبأ ريغ ىلإ نبالا فاضي

 "بهذف ءادنه فرص نم ةغل يف ىرع تنب دله هذه :تلق اذإو

 اج يرجشلا نيإ يلامأ :رظناو ١ص هرداون يف ديز يأ دهاوش نم وهو نجرلا اذه لئاق ىلإ دحعأ مل () ا

 هج طيخنا رحبلاو (فطغ) و «(صعد) سورعلا جاتو ((صعد) و (سعد) ناسللإو 16ص فاصنإلاو 787 74ص
 .هنعط :جمرلاب ةعدو ءناعط يأ سعدمو 20ص ؟ج برقللو ء١ص

 .ادوبعم قد يف (5)

 لاه :"8+ص يناعملا زاريإ يف ةماش وبأ لاقو ء450  ةهفص ؟ج جاجزلل هبارعإو نآرقلا يناعم :رظنا (0)

 .هدوجأ نيونتلا تابثإ نأ نييوحنلا نيب فالتخا الو :جاجزلا
 .لصألا يف صقت (4)

 .اةذخص ؟ج هيوبيس بأنك :رظنأ (5)



 «نيونتلا هلجأل ْفَذْحُيَف نانكاس قتلي مل هنأل ؛نيونتلا تابثإ سنويو هيوبيس
 نينكاسلا عاَمتْجال آل «لامعتسالا ةرثكل هفذحي هنأل ؛نيونتلا فذحي "و ع وبأو

 «لامعتسالا ةرثكل ؛كَي ْمَلو رذأال "(:كلوق) (نم نونلاو '”ءايلا) فذحت اك
 .هللا ءاش نإ كلذ فرعاف

 )١( ؛ج يفاريسلا حرشو :«قباسلا ردصملا رظتا ص١كة.

 )( اقل و هيض 2 صش

 عيا ف ةدايز فقل

 ل اا ل



 زمهلا ْباَب
 نيغال ةَفْفَحُم يبف مالك اهلبق نكي ملو ,ةماكلا َلَوُأ تعقو اذإ ةزمبلا نأ معا

 ف علق "هرمز وأ تناك ٍلصَو ره :ةروسكم وأ «ةموضم وأ «تناآك ةحوتفم

 2 5 5 ع : 5 00 :

 .لبإو «مأو «بأو «.خأ :كلوق ""(وحن) كلذو ءمسا "(يف) وأ "(تناك) لعف
 .مركأ «تمركأ :لوقت لعفلا كلذكو

 منا ْنْبا «لتقأ برضا :كلوقك "(اه) تأدتبا اذإ لصولا ةزمه كلذكو
 .كلذ يف فالخال

 "ضم دقو ءظفللا يف طقست اهإف مالك اهلبق ناك اذإ لصولا ةزه امأف

 ماكحأ ابلو ءاعيمج فانثتسالاو لصولا يف تبثتف عطقلا ةزه اَمأو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ("'بابلا اذه يف) اهركذنس

 «قيقحتلا :ءايشأ ةثالث اهيف ناك ”(ةملك) لأ َرْيَغ ةزمبلا تناك اذإو :لصف

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هيلع فقتس سايق ىلع لدبلاو «فيفختلاو

 .«قد و «رعو «ب» يف صقن )١(

 .«ق» وا »ل يف صقن (؟)

 .عرد و «ب» يف صقن ()

 4ب» يف ةدايز )ا

 .لصألا ف صقت 5

 .ةرصبتلا نم قبس ايف 855 رظنا (3)

 .«ق» يف صقن (9)

 قد و هب» 4 صقت (4)

 5 فس 5



 وأ ةنكاس نوكت نأ '”(نم) ولخي الف وأ َرْيَغ تناك اذإ ةزمملا نأ كلذو
 نإو زمبلا يف ابلصأ ىلع اهتكرت اهقيقحت تدرأو ةنكاس تناك اذإف :ةكرحتم
 .اهليقام ةكرحل ةعبات ىبف اهفيفخت تدرأ

 ءاواو اهتبلق ةمضلا تناك نإو ؛ًافلأ اهتْبلق ةحتفلا اهلبقام ةكرح تناك نإف
 هذه ءبنذو ءسْؤُبو ءسأز :وحن كلذو ,”'(ءاي) اهتبلق ةرسكلا تناك نإو
 5 زمبلا يف اهلصأ ىلع ابتكرت اهتققح نإف ؛كرحتم اهلبقو ؛نكاوس تازمبلا
 عءايو ءاواوو ءأفلأ اهتلعجف «ُبيذو «سويو سار :تلق اهتففخ نإو ءانركذ

 .اذه هبشأام كلذكو

 اهفيفت تدرأ "ان اًمَلِإ كنأل )ل ؛اهلبقام ةكرح ىلإ اهيل بجو امو

 .اهيلع لدأو اي يق

 نكاس نيللاو دملا فورح نم فرح اهلبقو ةكرحتم ةزمهلا تناك نإف :لصف
 تمغدأو ءابلبق يذلا فرحلا سنج ىلإ اَنبَلَق ةزمهلا فيفخت تدرأ اذإ كنإف
 :ةءورقم 2 ”(كلوق) كلذو ءءاي وأ اواو ٍايلبق يذلا ناك نإ رخآلا يق اههدحأ

 واولا تغدأو ءاواو اهتبلق ءةٌونشو ورقم  ةزمبلا تففخ اذإ ٍةءونَش دزأو

 (ةّيرِبو ءةّيطخ :تلق تففخ اذإ ةئيربو ا”ةئيطخ :كلذكو ءاهيف) اهلبق يتلا
 1 .اهلبق يتلا ءايلا اهيف ّمغدَتو «ءاي اهبلقت

 .«ق» و لصألا ف صقن )١(

 .هقم يف صقن (5)
 .«قم و لصألا يف صقت (©)

 ارق يف صن (ك)

 .«اب» يف رركم [5)

 ال55



 ابيف زجي مل فلألا "'(نيللاو) دملا فورح نم ابلبق "(يذلا) ناك نإف

 نكلو ءابيف ٌمْعْدُي الو ءءيش يف معْدَّتال /فلألا نأل ؛ءايلاو ىاولا يف زاجام [ب / ] :٠

 هنم يذلا فرحلا نيبو ةزمبلا نيب اهلعجت نأ وهو َنْيِي َنْيَب اهدعب ةزمبلا لعجت

 ةرسكلا تناك نإو: وواولاو ةزمبلا نيب اهّتْلَعَج َةيَط اهتكرح تناك نإف ؛اهتكرح
 فلألاو ةزمبلا نيب ابّتلعج ةحتفلا تنك نإو «ءايلاو ةزمبلا نيب اهتلعج

 سقف ةابه :'"ةءابه يفو ؛لياسم :لئاسم يفو ءلواستلا :لواستلا يف كلوقك
 .لجو زع هللا ءاش نإ اذه ىلع

 ٌنإف احيحص افرح ةكرحتملا ةزمبلا لبق يذلا "(نكاسلا) ناك نإف
 يف كلوقك اهفذحتو اهلبق يذلا نكاسلا ىلع اهّتكَرَح يقّلَت نأ ةزمبلا فيفخت
 تررمو « (بخلاو فّدلا "تيأرو) ْبَحلاو فّدلا "(اذه) :ءابَخلاو ءفذلا

 .بخلاو فلاب

 لثم ”(اه) تلعف ىرخأ ةماك نم ابلبق يذلا نكاسلا ناك نإ كلذكو

 ؟تنأ نم :يف ؟كلبا مكو ؟كما نمو ؟تنا َّنَم :كلوقك فيفختلا يف كلذ

 ةاّكلا :برعلا ضعب لاق "(دق) و ءسايقلا وه اذبف ؟كليإ كو ؟!”كمأ نمو

 .«بم و لصألا يف صقت )١(
 .لصألا يف صقن ()

 نب ةفيذح ىلع يبعلا ريهز نب سيقل ةءاببلا موي هتمو ءنافطغ دالبب ضرأ :ةءاببلاو» :مايه) ناللا يف 0

 اهب ءام عقتتم وهو هةءاببلا رفج يف هلتق يرازفلا ردب

 .«ق» يف صقن (5)

 رد يف صقت (5)

 ,/47 - الك" ص فاصنإلاو ,35 8ص ؟ج هيوبيس باتك رظنا (1)

 ب ف ةدايز اهل



 اهلبقام حاتفناو اهحاتفنال ؛فلألا ىلإ ابلق ةزمبلا َبَلَقَف ةأرملاو ةأمكلا يف َةاَرَلاَو

 .نييرصبلا دنع درطم "ريغ وهو «ةزمهلا لبق يذلا نكاسلاب دتعي .ملو

 هجولاو ءارتسم ادرطم هنالعجيو هيلع ناسيقيف ًءارفلاو ”يئاسكلا اّمأو
 ْ .هب انأدبام

 فرح ةزمبلا نأل ؛انركذ يتلا هوجولا ىلع رييغتلا ةزمبلا يف زاج امإو

 قطنلا َلّبْسَيل اهفيفخت اودارأف «"'عوَبتلاك داتعاب قلحلا ىصقأ نم جرخي ليقث
 .اهب

 َنيَب َنْيَب لَعْجَن نأ اهفيفختف كرحتم اهلبقو ةكرحتم ةزمهلا تناك نإف :لصف
 اذإ اهنإف ةرسك وأ ةض ابلبقو ةحوتفم ةزمبلا تناك اذإ الإ اهلك لاوحألا يف

 ةرسكلا دعبو :ةصلاخ اواو ةمْضلا دعب تَبلَقو «نيب نيب لعُجَت ل كلذك تناك
 .ةوادعلا نم يهو ةرثم عمج رّيمو ةَنْوِج عج نَوُج :وحن كلذو «ةصلاخ ءاي

 ةحوتفم تناك اذإ امنأل ؛نيب نيب َلَعْجَت الأ نيعضوملا نيذه يف بجو امإو
 الو اموضم اهلبقام نوكيال فلألاو .فلألا وحن اهب وحنت امإف نيب نيب اهتلعجو
 .ةرسك وأ ةض دعب فلأ عقت الثل ؛ءاي وأ اواو اهبلق نم دب نكي ملف ءًاروسكم

 يف لوقت ؛مثسبو همُوَلو ءلأَس وحنف نيتكرحلا نيتاه ريغ عم ابلاح اَمأَف
 .نيب نيب اهلعجتف «ميسو مّوَلو «"(لجرلا) لاس  فيفختلا

 الو اواو الو ءاي بّلقُت لو عضاوملا هذه يف نيب نيب ةزمبلا تَلعُج اًنإو

 .«ليلق هلثمو ءقارملاو ةاكلا :اولاق دقو» "١: 2ص ؟١ج هيوبيس باتك يف )١(

 .88) ص ؟ج ةيفاشلا ىلع يضرلاو 256ص ؟ج .شيعي نيا :رظنا ()

 :هعّوهو ؛«يقلأ فلكت :عوجو :مهضعب لاق ...اهجرخي هنأك هسفنب ءاق اذإ هسفن عّوَبَتم :(عوه) ناسللا يف (5)

 .«قحو هرم يف ةدايز ()
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 كلذ لديل ةزمبلا رثأ اهيف اًَقَأَف ءالصأ ةزمبلا كح لوزي ًآلثل ؛صلاوخ افلأ

 7 .ابلصأ ىلع

 اذإ نيب نيب ةزمبلا لعجن انإ انأل ؛نيب نيب ةنكاسلا ةزمبلا لَعْجُت مل انإو

 م اذإف «ةزمبلا نيبو اهتكرح هنم يذلا فرحلا نيب اهلعجتف ةكرحلا اهيف تناك

 نأ لطبف اههنيب ةزمهلا لعجت نأ نكي رخآ فرحب قلعتت ل ةكرح ابيف نكي

 .""(كلذل) نيب نيب ابلعجت

 ءاهتكرح يفخُتو نوكسلا نم اَبْيرَُن اغإف نيب نيب اهانلعج اذإ انإف اضيأو
 نوكسلا دعب سيلو .فعضلا يف ةياغلا تغلب دقف اهسفن يف ةنكاس تناك اذدإف

 نيب ةنكاسلا ةزمبلا لعجُت م كلذلف ,هوحن ةزمهلاب ىَحنيف هنم /فعضأ وه ءيش [ا من01

 .لجو رع هللا ءاغ نإ كلذ فرغاف «نيب

 متم حيي بيب سس

 فقالا ىو ا«ر» ىف ةدايز 03
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 فيعضتلا ُباَب
 دحاو سنج نم نيفرح ءاقتلا :وهو «مهتنسلأ ىلع لقثي فيعضتلا نأ ملعا

 .مما وأ كلذ ناك لعف يف ؛همالو لعفلا نيع ؛نيعضوم ْف

 ناكو دحاو سنج نم نافرح همالو هنيع عضوم يف ىقتلا لعف لكف
 فالخ الف'نينكالا ءاقتلا ريغ ءانب ةكرح وأ بارعإ ةكرح اكرحتم امههنم يناثلا
 وحن لبقتسم وأ ضام لعف يف كلذ نآك يناثلا يف لوألا ماغدإ يق برعلا نيب

 ٌدعتساو ُداَضُي ًداضو ٠ نضَي ضو بصي ًبّصو ٌرفي ّرفو تري در :كلوق
 بَبَصو «نئضي نيضو ٌررفي َرَّرْفَو تدري َدَدَر :لصألاو ٌنَمْحَي ٌرَّمْحاَو ءدعتسي
 لثم هنأل ؛ةدهتي ةدكتماو - لتاقُي لئاق لثم هنأل  ُدِداَصْي ةقاضو بطي
 ىلإ هدريف رعاش رطضُي نأ الإ هماغدإ يف فالخ ال وحنلا اذهف نسي رفعت
 (:بحاص '''مأ نبا) لاق اك هلصأ

 اونيض نإو ""يموق ىلع دوجأ ينأ يِقَلَخ نم ِتْبْرَج ْدَق لذاعأ البت
 .ربغ ال ءاونض :لاقل مالكلا ِق ناك ولو

 ناسللا عفرت هنأل «فيفختلل ًابلط ؛هوحنو اذه يف ماغدإلا بجو اعإو

 قم يف ةدايز ())

 .ماوقأل :«ق»» و هرم فو ؛موق ىلع :هب» يف (0)
 قفص ديز ينأ رداون :رظنأو ء100ص اجو ١١ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو ءبحاص مأ نب بنعقل تيبلاو
 تكيرص جو ,556ص اج فصخملاو دال 316١ ص اج صئاصخلاو 704ص جو 195 ,155ص اج بضتقملاو
 مجعمو :؟؟6ص رئارضلاو (ناض) و (مح) و و (للظ) نامللاو ؛١5ص ةيفاشلا دهاوش جرشو :001ص ينآللا طعسو 50*
 .735؟ص ةيبرعلا دهاوش

 ناولآ#



 نكس نإف ءدحاو فرح ةلزنمم ريصيف ةدحاو َةَعْفَر اعب اعيمج نيفرحلا نع ماغدإلاب

 :كلوقك نومغُدُي الو نوربظُي "زاجحلا لهأ نإف مزجلل وأ رمألل لعفلا مال

 لطب نكس امل '"اًرخآلا فرحلا نأ كلذ يف متجحو «هببشأ امو ُهْدْرِي لو دْدُرَأ

 ."(َناَيقَتْلُم) نافرح َنُّكْسَي الو كاس هلبق يذلا فرحلا نأل ؛ماغدإلا

 «لجرلا دّدُرا :كلوقك اوغدي مل نينكاسلا ءاقتلال يناثلا كرحت نإ كلذكو

 .اهب ”اودتعي مف ةمزال ريغ نينكاسلا ءاقتلا ةكرح نأل ؛موقلا ضضْعي لو

هلبق يذلا فرحلا ىلع هتكرح َنوُقَلُيو «لوألا نونُكَسْيف " 'هقت ونب اّمأو
 

 اكن «ضضْعاو در :لصألا ناكو « صضعو در :رمألا ق نولوقيف نومغديف

 ءانغتسالل لصولا فلأ اوفذح لعفلا ءاف ىلإ اهتكرح اولقتو لعفلا نيع اونّكس

 ""كرحت اذإف ءاهدعب يذلا نكاسلاب قطنلا ىلإ اهب لّصَوَتُيِل دازت امنإ األ ؛ابنع

 .اهنع ينغتسا

 امأو هَرأ "ادري نإو) ّضَعَي ملو َدْرَي 97 ”وغ) ) موزجنا يف ميلوق كلذكو

 ةغل نم انركذ اك لعفلا نيع ابيف مَهْحَأَف "افوقوم وأ اموزجم ناك اذإ لعفلا مال

 ..نينكاسلا ءاقتلال اهكيرحت نم دب الف ميت ينب

 81ص اج جاجرلل هبارعإو نآرقلا يناعمو ء١هؤص ؟ح هيوب باتك :رظنأ )١(

 .ريخألا :«ب» يف ()

 .لصألا يف ةدايز (©)

 .ةضراع نيتكاسلا ءاقتلا ةكرح نأل :«ق» يف (4)

 ءاهب دتعي مف :«بم يف (5)

 71ص اج جاجزلل هبارعإو نآرقلا يناعم اضيأ رظناو ءهيوبيس باتك نم 2١؟ص ؟ج :رظنا (5)

 تكرحت اذإف :«بم فو لصألا يف

 .ةأحنلا نم نيمدقتملل عئاش ريبعت اذهو «ينبملا يأ (ه)

 ل الكخ-



 هجوأ الف ملا كرشب قفل ارتحت غدملا لبق ام ناك نإف

 (َدَمَي "'ملو) َدَرَي مو نمو 0 0 اهلبق يتلا ةضلل "عابتإلل مضلا :اهدحأ

 وهو «ًائيش ْمُهَدْيَك ْمُكٌرْحَي ال اوقتتو 'اوُربْصَت نإو» أرق نم ةءارق اذه ىلعو
 اذ كك ضياع
 مزج عضوم يق

 كرحف فيعضتلا لقثل كلذو ؛دّمو هدر "(كلوق) وحن "(وهو) حتفلا :يناثلاو

 افيفخت اوحتفف !(ّبّذو) برو منو بن :ليق اك تاكرحلا فخأب
 نفاتعلا لوف تملاو كمي ةرادوخ هكا ءاقتلا لصأ لع رتل :ثلاشلاو

 :"”(ريرج وهو)

 ابآلك الو تفليًابكك الق ٍرْيَمُث نم كنإ فرطلا ضف
 .انركذ ام ىلع اهرسكو ءاهّضو .«ضف» نم داضلا حتفب

 .ةضلا عايتإل :«قد و هرم و هبه يف )١(

 «قد و هرج وا هب» يف صقن (5)
 مُيُصَي ال١ يئاسكلاو  هنع ةياور يف  ةزمحو ءمصاعو ماع نبأ أرق دقو « ناربع لآ ةروس نم ١١١ ةيآلا ()

 ةكرح مأ ءعوفرم وهف بارعإ ءارلا ٌةَكَرَحَأ :فلُتخاو» :نايح وبأ لاق ءرفعج وبأ مّبقفاوو ءةددشلا ءارلاو داضلا مضي
 نإ مضي ال :ريدقتلاو ؛مدقتلا ىلع بارعإلا جرخف هيوبيس ىلإ اذه بسنو هدم :كلوقك موزجم وهو داضلا ةضل عابتإ

 .عرضي سيلف :ريدقتلاو ءافلا راضإ عم «سيل» ىنعم ءال» نأ ىلع اضيأ جرخو ءهيوبيس ىلإ لوقلا اذه بيو ءاوربصت
 .بارعإلا ْيَبْجو ةماش وبأ فّتَض دقو .«يئاسكلاو ءارفلا لاقو

 ٠ص ريسيتلاو ,؟5١ص ةعبسلا ؛رظناو ؛هيبجوب بارعإلا يتاثلاو ««كرضي الد ةءارقل نيبيجوت دحأ اذه (5)

 .18/ص اج جاجزلل نآرقلا يقاعم اضيأ رظناو 547ص ؟ج رشنلاو «45ص ؟ج طيحلا رحبلاو :576ص يلاعلا زاربإو

 .«ب» يف ةدايز (5)
 .لصألا يفق صقن (5)

 .١45ص ريرج ناويد رظناو ؛«ق» و «ر» يف ةدايز (0)

 هج شيعي نباو 08ص اج بضتقللا :رظنأو ١0ص ؟ج هيوبيس باتك يف لوألا هرطش ءاج دقو

 ؟؛١ ص اج حيرصتلاو .51؛ص ؛ج ينيعلا :اضيأ رظناو ءاضرع يدادغبلا هركذ ثيح ؟هص اج ةنارخلاو 18ص

 45 29 م لل ١ كيص اج ياقألاو :؛5ص ؛ج قوشألاو 75 :ص ؟ج رردلاو ؟؟0"ص ؟ج عميلاو

 د
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 :نابجو ماللا كيرحت يف كلف احوتفم غثدملا لبق ام ناك نإو

 .افيفختو اعابتإ حتفلا :اههدحأ

 مو "ىف اي) ْضَعو ضعت لو ءانه اي ْضَع وحن ءلصألا ىلع رسكلا :رخآلاو

 ""(اضيأ) ناهجو هيف ناك ًاروسكم غدملا لبق ام ناك نإو

 "!(ًافيفخت) حتفلا :اهدحأ

 لعفلا نيع ناك نإف ٌرفت ملو نفت لو ٌنفو رف وحن لصألا ىلع رسكلا :رخآلاو

 .دّدرتو دّدَر :وحن لّعفتو ءلّغَف :نيءانب يف كلذو ماللا يف غدي م ادَدْشُم

 هب ْبَلْطُي ماغدإلا نأل ؛ماللا يف ةددشم تناك اذإ نيعلا غدت ملاهنإو

 انيقلأو «ةيناثلا لادلا انكسأل مالا يف ةددشملا نيعلا انغدأ ول نحنو .فيفختلا

 سنج نم نافرح هيف ٌرّركتي ناكف َدَدَر :راصف اهلبق يتلا لادلا ىلع اهتكرح

 كرت كلذك ناك اًماف ءفيفختلا ىلإ ماغذإلا اذهب لّصوَتُي الو ؛ناكرحتم دحاو

 .لقثلا نم هيلع وه ام لثم ىلإ هماغذإ يدؤي ناك ْذِإ هلصأ ىلع

 دحاو سنج نم هّمالو هّنيعو فرحأ ةثالث ىلع ابنم ناك اهف ًءامسألا اَمَأو

 ًُت جم ةرشكلاو ةمضلا لقثل ؛لعف وأ ٠ ءِلَعَف ىلع ناك ام اهنم مغدت كنإف

 .ببطو «ببَص :لطألاو «ُلِعَف اهتنزف ٌبطو

 ارا ف ةدايز )ل

 .لصالا يف صقن (؟)

 .4قنا و نرقاو هيد يف صقن (9)

 ,قشاعلا ءبصلا ع

 غ0



 نآك نإف ْدْدَر :لصألاو هّدَر :تلقل لع ىلع ُدُري در نم امثا تْيِنب ولو
 .ةحتفلا ةفخل ؛رّرشو ءلَلُط وحن غدت مل لَعَف ىلع مسالا

 "ن3 وحن غدي مل لُثف هنزو ىلع سيلو فرحأ ةثالث ىلع ناك نإف
 مغْدَأ لعفلا نزو هظفل قفاو اف ءمسالا نم لقثأ لعفلا نأل ؛اددقو "اوديو
 ةفخلا نم هلصأ ىلع وبف '(لعفلا نزو) قفاوي مل امو ءانركذ امل لعفلا ِمَعْدُي ا
 .كلذل غدي الف

 ملا نيكست سيلف - َمُمَع لصألاو - ةّيمغ عمج يف مَع لخن :مهلوق امأو
 رمح ٍرْمَح فو ءلْسُر ؛لُسَر ف لاقي 3 "”فيفخت م امإو .”هاغدإلل)

 .(ىلاعت هللا ءاش نإ هفرعاف

 :يبَح :وحن كلذو ؛هماغدإ مزلي ال هنإف ءاي همالو هنيع تناك ام اًمَأف :لصف
 .ٌرْقو «سَمَو «ْضَع ماغدإ مزلي ا؟ هماغدإ مزلي ال «يبَعو

 يناثلا فرحلا بلق مزلي ال اههبشأ امو ّنَصو ّضَع نأل ؛كلذك ناك اغإو

 اذإ لبقتسملا يف افلأ اهنم ءايلا بلقنت َيِيَعَو ّيبَحو ءهاوس رخآ فرح ىلإ اهنم
 ضع نم داضلا مزلت اك ةمزال ريغ ءايلا هذه تناك انف ءاَيَْيو اَيْحَي :تلق
 .هماغدإ مزلي مل هوحتو

 .مسلا شير :ةذقلاو ؛فاقلا مضب ةذك عج ذذق )١(

 .«تيبلا ْئَدَي نيب نوكت ةفصلاك ةدسلا» :(ددس) ناسللا يفو .ةدس عمج ددسلا (؟)

 .سانلا نم ةقيرطلاو ةقرفلا يهو ءةّدق عمج ددقلا (5)

 .هيق» يف صقن (5)
 ....فيقحت انإو :ن» يف (2)

 .(مع) ناسللا :رظنا (0)
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 يف يغو «يح :وحن ماغدإلا زاج ابقرافت ال ٌةحتف ةيناثلا ءايلا مزل نإف

 ف ,”ةّيحأو «ييعو «ييح ىعم
ف ءابل ةحتفلا مورلل ؛ةّييْحَأ قىعم

 نل :تلق اذإ

 يف لوزت ٌبارعإ اهنأل ةمزال ريغ ةحتفلا هذه نأل ؛مغذت م َيِبْعُي نلو «يِبْحُي

 .هللا ءاش نإ هفرعاف !"هزجلاو عفرلا

 كا

 .ةّيحأ :لوقيف هغدي نم برعلا نمو ..ةقانلا جرفت ءايح مج ةييحأ» :ايحز ناللا يف ()

 .نجلاو نم يف ()

 او



 اببقتسم "هيلع ٌءىجي امو «لاعفألا ةّيِنْبَأ ةّدع ْباَب
 ةسخخو «لوصأ اَبْدم ةعبرأ هلعاف ينس اَمِل ءءانب رشع ةعست لاعفألا نأ معا

 .دئاوزب رشع

 عابر دحاوو ّيئالَث اهنم ةينبأ ةثالثف :لوصألا / اًخأَف

 لُحَفَو «نيعلا رسكو ءافلا حتفب لعَفو «نيعلاو ءافلا حتفب لّعف :يالثلاف
 .نيعلا مْضو ءافلا حتفب

 ءلمُتي ىلع ءيجي هلبقتسف نيعلاو ءافلا حتفب لَمَف ىلع ناك ام امأف ظ
 .لّثقي لّتقو ءبرضي برَض :وحن (”كلذو) ؛لعفيو

 «فطقيو ””فطقي نطق وحن ةدحاو ةماك يف نانغللا تعقجا اًيرو
 ,شّرْفيو شرفي َشَرْفَو ء (قّسفيو ""قسفي قَسْفو) شّرعيو شرعي َشَرَعو
 .لّسنيو لسني لّسنو

 هلبقتسم ءيجي نأ زاج قلحلا فورح نم افرح همال وأ هتيع تناك نإف

 .اضيأ نيعلا حتفب لّعْفي ىلع

 .ءاخلاو نيفلاو ءءاحلاو «نيعلاو «ءابلاو «ةزمهلا :ةتس قلحلا فورحو
 هَبْحَي ةَبِجَو بهذي بَهَذ :وحن ءابلاو أرقي أَرقو «لأشي لأَس :وحن ةزمبلاف

 .اهليقتسم ىلع : هرم يفو ءاهيلع : «ق»و «ب» يف )١(

 . هدو «ب» يف ةدايز قل

 .فكعيو فكعي فكع وحت : «(قدو هرد»و هبس يف (؟)

 ا يف صعب 43
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 حْبَذو هبَحْنَي "بحس :وحن ءاحلاو ,عّنصي عّنصو «لعفي لف :وحن نيعلاو
 خَلَسو سخْفَي َرَخف :وحن ءاخلاو ٌمَمْدِي ٌعَمدو رعُدَي "رغد وحن نيغلاو جيدي
 لني

 ؛انركذ يذلا وحنلا ىلع هيف قلحلا فورح تناك ام حتفي نأ زاج انو

 ,ةريثك مفلا فورحو «ةليلق اهنأ عم ابجرخم دعبل ةلقثتسم قلحلا فورح نأل

 نم ٌفخأ حتفلا نأل ؛حتفلا هيف زاجف هّناعتسا َرْثَك امم لقثأ هلاعتسا َّلَق امو

 .رسكلاو و من

 وهو 2 اخو اق اق : قون ةزمبلا رع نم فلأل نأل ؛ابنم

 .كلذ عم ذاش

 لّعْفي هنم لبقتسملا مزل اوأو همال وأ هنيع تناكو ءالتعم ('لَعَف) ناك نإف
 وّجري اجرو وىّزغي ازغو «موقي ماقو «لوقي لاق :وحن نيعلا مضب

 وحن (”نيعلا رسكب) لعفي هنم لبقتسملا مزل ًءاي همال وأ هتيع تناك نإو

 .يضقي ىضَقو «يمري ىمرو «عيبي َّعاَبَو «ليكي لاك

 .ريغت :هتولو همسج بحش ىنعمو اذه «ءبحشي بحش وحن : هرم و هب» ف )١(

 . «طلخلا اضيأ رغدلاو ءلمح :هيلع رغدو ...تبثت ريغ نم محتقا ..هيلع رغد» : (ضد) ناسلنا يف ()

 .ينجي ىجو :لصألا يف ©

 .اهنم لعف اوحتف انإف : «ق» يفو ءاهنم لعفلا اوحتف امئإف :لصألا يف ()

 . هرم يف ةدايز“(ه)

 . «ق» يف صقن ()

 .لصألا يف صقن (9)

 - «اينال قف صعت مل

 - غ#غغغ



 ءايلا تانبو واولا 00 نيب قرفلل ؛نيئانبلا دحأ موزل لتعملا يف مزل امنأو

 ؛ءايلا تاني نم ('”لعفي) رسكو وىاولا ىلع لديل ؛واولا تانب نم لّعفي مضف
 . (ءايلا "ىلع لديل)

 فذحتو «نيعلا رسكب لعفي هلبقتسم مزليف اواو ( 'هواف) لعف ناك نإف
 ء يجي الو «نِزَي َنْرَوَو هْدَعَي َدَعَو وحن كلذو «ةريسكو ءاي نيب اهعوقول هنم واولا
 قرطتيل ؛لعفي ىلإ هب اولدعف ءايلا عم واولا مهلاقثتسال ؛نيعلا مضب َلْعْفَي هيف
 ,نزْؤيو ءَدَعْوَي :لصألا ناكو ؛ةرسكو ءاي نيب اهعوقول ؛واولا فذح هيلع
 .كلذل ؛اهوفذحف ةرسكو ءاي نيب واولا عوقو اولقثتساف

 ءعنصي اوحتق اك قلحلا فرحل ؛اهوحتق افإف ُبَبَيَو ُعقَيَو مسبب اشف
 ءاي نيب اهعوقول واولا تفذحف ٌبهْوَيَو مَقْوَيَو ٌمْضْوَي :لصألاو ءلأسيو
 .قلحلا فرح لجأل هوحتف مث ءنِزَي لثم ببّيو «عقّيو «ٌعِضَي راصف «ةرسكو

 ءاجيلا نارا : فش ها وتو مزل 2 0 نك نايف
 سي :لوقتف واولا نم فخأ ءاسلا نآل ؛ درا فدا 0

 0 بف انك انك ف بلع نب لف نك إو
 ع

 0 كر رم هّمْخَأ ا ”ينضاَخ وحن كلذو - نيعلا

 .«ق» يف صقت )١(
 .لصألا يف صقن (9)

 , ءبه يف صقت (9)
 .اهيعونب معلا توص ِباَمْيلاِو ءحاص يأ لا رعي (8)
 .هتصاخ وحن : «ق» و ردو «بس يف (5)

 هتمراكو : هدو س يف )١(
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 .رخفلاو « ('””مركلاو) «ةموصُخلا يف ُهَنْبلَغ اذإ كلذو ءمٌرَحْفأ هّئَحَنَف "7يرخافو

 يف ٍراَج وهف ءةّبلغلا نعم ىلع لديل ؛نيعلا مضب لفي هلبقتسم مزل اغإو

 .اذه ىلع حيحص لعف لك

 هجارخإل الاقثتسا ؛هلصأ ىلع يرجيف همالو هنْيَغو ءهّواف تّلتعأ ام اَمَأَف

«تدعوو «تغبو «تْيَمَر باي نم فّلُمْفَأ» ىلإ
 :ةيمر 3 هَتْيَمَرَف "”يناَمإَر :لوقتف 

هدعأ ُةتدَعوف ينَدَعاَوو ؛هعيبأ هتف يَعَياَبَو
 اذه لثم ىلع لقتتست ةيضلا نآل ؛

 وحن حيحصلا نم هلاثم يف مضلا زاوج عم رسكلا ىلإ لصألا يف هب لدُع كلذلو

 .انمدق ام

 .لتعملاب حيحصلا طلتخي الئل ؛مضلا همزليف بابلا اذه نم حيحصلا اّمأ

 هلبقتسم مزليف - نيعلا رسكو ”ءافلا "حتفب  لعف ىلع ناك امو :لصف

 لمعَو ؛غْرْفَي َعِرَفَو هقَرْفَي قرفو رَذْحَي َرذَح :كلوقك نيعلا حتتفب ؛لعفي

 'اكوْبَي يوهو ءىضْرَي يضر :وحن ءايلإو واولا تانب نم ناك ام كلذكو هُلَمْعَي

 .لَجْوَي لجو ءلَحْوَي لَو وحن اواو هؤاف تناك نإ كلذكو

 قحل ام لقثلا نم هقحلي ملف ٌةفيفخ ةحتفلا نأل ؛اذه نم واولا فّدحت الو

يلا اذه سايق (مكانه) لعف ءهوحنو «دعَي» باب
 نم تدم اقرحأ الإ با

 .لتعملاو حيحصلا

 .هترخافو : «ق» و «هرد يف )١(

 . هق» يف صقت (9)

 -يناَحَر : «ق» يف (5)

 ....ءافلا مضب لعق ىلع ناك امو يف (49)

 .ءافلاو ماللا حتفب : هد يف (ه)

 )١( ه«قعاو «بس يف صقت .
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 "هو ءاعيمج لعفيو لَعْفَي ليف ىلع تءاج لاعفأ ةعبرأ ؛حيحصلا نف

 « (سئبيو س ا سئبو) عليو معني معو بحي بْسْحَي بيح

 .سكئيو َسَمْبَي (”سئيو)

 ُرْضْحَي ٌرطحو ءلّضفي لِضَف امه ("و) لُمفي لِمَف ىلع نافرح ءاجو
 :”يلؤدلا دوسألا يبأ لوق اودشنأ (”و)
 لضفامو كانه يِشْيَع َنِمّرَم امو ٍرِماَع نبا بابب ساب عَنبا تركذ

 :"ري رج لوقو

 .!؟هص اج ةيقاشلا ىلع يضرلا :رظنا )١(

 . هبه و لصألا يف صقن (0)

 ٠ «ق» يف صقن (5)

 . «ب» يف صقن (4)
 .ةكص هئاويد ؛:رظنا (0)

 الج شيعي نباو اللص ١؟ج صصخلاو ؟ةةص ١ج فصتلا :رظنإو 35هص هج يفاريسلا دهاوش نم وهو

 يف دوسألا وبأ اهلاق يناغألا يف تايبأ ةثالث لوأ تيبلاو .؟هذص ةيبرعلا دهاوش مجعمو الص ا؟ج يلاغألاو ءادذص

 .سايع نبا دعب ةرصيلا لاو رماع نبا

 العن ؛وُلْسَت تيِلَس اولوقي نأ مراكنتسا ىلع كلديو ... :«/هص ةج صئاصخلا يف ينج نبأ لاق دقو اذه

 ءيضانا يف فرحلا بلق نم هيف نكي مل امل كلذب حيحصلا يف اوؤاج دق مهنأ عراضلل يف اويلقي الو يضاملا يف اوبلقي

 تثدو «تومت تم :لسعلل يف يف اولاقو .لْضفَي لضفو ٠ مني معَ : :مملوق وهو «مييلع انج ام عراضمللا يف هبلق كرتو

 مث «ممَل عراضم لصألا يف مَمْنَيَو ءْدمْنَي يضام لصألا يف معتف ءهرصْخَي يضاقلا ّرْطَح اضيأ حيحصلا يف يكحو ٌيوُدَت

 و (ضح) ناللا :رظناو . «ةثلاث ةغل كاتع تثدحف .مُمني :لوقي نم ةغل معن :لوقي نم فاضتساف «ناتفللا تلخادت

 . (لضف)

 .االئكص هئاويد :رظنا ()

 دهأوش مجعم بحاص هركذي ميو ةلوادتملا وحتلا بتك يف هيلع رثعأ نو 5ص هج يقاريسلا دهاوش نم وهو

 دنَرلا طقم حورشو ء (ضح) سورعلا جاتو ناَسْللاَو حاحصلاو هةذص ١هجو ءة”ةص ١ةج صصخلا :رظنأو ءةيبرعلا

 .ةمركتلاو بلا :فطللاو ءةلككص
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 فطْللاو ٌجِرْكَلا اند هل تق ترضح انتاَجاح اذإ اَنافَج ْنَماَم

 «قِمَي "'قموو ءيلَي يلو (: اوحن) لفي لِعَق هنم ءاج دقف :لتعمل اأو
9 6 

 .ٌرَحَي رحوو نْعَي رغوو « مرد ٌءرَوو عرب غروو ءثرَي ثروو «قني قثَوَو

 عم وىاولا فذحي ةفخلا نم لالتعالا هيضتقي امل ؛لتعملا يف كلذ ”رثكو

 .هوحنو «بسحَي ْبِسَح :وحن حيحصلا يف ءاج ام ىلع هلمح

 .لصألا ىلع رحويو رغْوَي :اولاق دقو
 0 5 5 ما 2 58 2 2 2 4-5 2 27 ع

 (”!هوحنو) ْبسْحَي بسَح ىلع ءاجف (عّسي "ةسوو) اطَي َيِطَو امأو

 وحن ىلع قلحلا فرح لجأل َميتُف مث :ةرسكو ءاي نيب اهعوقول ؛هواو تفذُحف

 تسدو «توُمَت تم :اولاق :لمْفَي لعف ىلع نافرح هنم ءاج دقو ؛”انمدق ام

 «نيعلا ركب تلف ىلع تُصوَدو توم :ةغللا هده ىلع تندو تم دم لصأو وذ

5 0 5 

 تُْجَو َتْلُق :لثم تلُعَف هلصأف مضلاب ؛تمّدو تم :لاق نم اّمأو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ فيرصتلا يف ة ءايشألا هذه ماكحأ ىلع فقتسو

 )١( قد ىف صعن .

 . ءهّبحأ :اقموو ةقم ردات هقع هعمود : (قمو) ناسللا يف (؟)

 . «أدقحو أظيغ ًالتما اذإ رغي رغوو ءارغو رغوي هيلع هردص رغو :لاقي : (رغو) ناسللا يف (0

 . هرحو وبق رفو يأ ارحو رحي ىلع هردص رحو دقو ظيغلا :رحولا» :(رحو) ناسللا يف (4)
 .لتعلا يف كلذكو «ق» يف (5)

 . «ق»او هرداو «ب» يف صقن (1)

 . هقدو شس يق ةدايز 1

 نم قبس ايف "ص :رظنا أرقي أرقو لأسي لأ وحت قلحلا فورح نم افرح همال وأ هنيع تناك اهف ينعي (8)

 .ةرصيبتلا

 ل غ8



 - ني ل فرط 3 .مركي ميك :كلوق وحن كلو
 .حْلُمَي َحّلَمَو ُنُمْحَي ممقم )بم نحو « (ٌحُبَقَي

 0000 الو ةتْفَرَظ الو ةتْمَرَك :لوقت ال عيش ىلإ لّعف يىدعتي الو

 هلوأ ضب ءللْعَفُي هلبقتسمو ُلَلْعَف :وحنف ةدايز ريغب يعابرلا امأو :لصف
 الو ُفهْرَسُي "فقُرَتو «جرْخَدُي جَرْخَد :ومن هرخآ لبق يذلا فرحلا رسكو

 رثكي اهف رييغتلا رثكي افإو .مالكلا يف هنلقل كلذو ؛اذه نع 0

 ىف رثكأو ؛مالكلا يف عسوأ اهنأل ؛افرصتو ًارُيغَت رثكأ يقالثلا ةينبأف ءهلاعتس

 دقو م ُهَرْلأ هبابل رييغتلاو ٌفخأو ٌرثكأ يثالثلا يف ("'ةّصاخ) لَعَفو «لاعتسالا

 .لجو زع هللا ءاش نإ هعضوم يف هنم يقب ام ىلع فقتسو «كلذ أااَنيَب

 مسقنت يهو «ءانب رشع ةسمخف دئاوزلا اهيف يتلا ٌةينبألا اّمأو :لصف
 - :نيمسق

 امأف .«لصولا فلأ هلوأ ف سيل يناشلاو ءلصولا فلأ هلوأ يف :اًمُهدحأ

 «قلطنا :وحن َلَعَفْنا - :يهو ةينبأ ةعستف لصولا فلأ هلوأ يف كلذ نم ناك ام

 :وحن َلَمفَتْساَو ٌناَمْحا :وحن لاقفاو ٌنَمْحا :وحن لعفاو َنَدَْق :وحن لعَتْفو

 ١( قنا و مابا يف صقن .

 «ق» يف صقن (؟ .

 حبقي حبقو ءنصي نسحو : هبه يف (؟

 .هءاذغ تنسصحأ اذإ لجرلا تقهر : :لاقي م

 .ةرصبلا نم قبس ايف ١1ص رظنا ءريكتلا عنج باب يف ١(

0 

 ,هتنبج الو : «قد يفو ءهتنح الو : هرد يف (8)

0 
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 «مجنرحا :وحن للئعْفاو «'"'طْولغا وحن لّوعْفاو «"َنوَدْغا :وحن 0 رفغَتْسا

 أ :وحت للعفو

 هّرْخآ "يلي يذلا فرطا ريكو ءلوألا فقب اَيَلُك لامقألا هذه ليقتنف

 ٌلولْعَيو ندؤدغيو لفَْتْسَيو وفِي قلَطْنَي وحن كلذو اعْنُم ناك ام الإ
 .مجنرحي و

 قف هرخآ لبق ىذلا قرطا نكأو:ءانضيأ توت هلاك كلذ م غدلا اّمَأو

 هلصأو ٌنعَشْفَيو ٌناَمْحَيو ُنْمْحَي :وحن دحاو سنج نم اهنأل ؛هيلي يذلا فرحلا
 .اًبتْلق نم كتفرع امل لاعفألا هذه لبقتسم فلتخي لو رسكلا

 ةعبرأ مسقنت يهو :ةينبأ ةتسف لصولا فلأ هلوأ يف سيل ام اًمأو :لصف

 :ماسقأ

 ةزطبلا هلهو «ىطغأو :جَرْحأو زكا وم لمفأ لع نك ام :اهدحأ

 هرخآ يلي يذلا فرحلا روسكم لوألا موضم هلبقتسمو «ةيدعتلل هلو يف تديز

 ؛كلذك ناك افإو مرْكؤي :مركُي لصأ ناكو «يطغعُيو 2 يِرخُيو «مركُي :وحن

 ؛مرْكْوُي نم ةزمبلا اوفذح مهنأ الإ يضاملا : ورح يف وسلا نأ عراشلا قع نول

 «كلذ اولقثتساف «ناتزمه يقتلتف مِرْكؤَأ انأ :لوقي نأ لكلا هولي ناك هنأت

 ةلعلا نم ابيف نكي مل نإو  ةلثمألا رئاس هوعبتأ مث نيتزمبلا ىدحإ اوفذحف

 َدِعَي نم واولا اوفذح 5) ةدحاو ةقيرط ىلع عراضملا َيِرْجَيِل '”ءرْكؤُأ يفام

 . «هير ةدش نم داولا ىلإ برضي ىتح رضخأ اذإ تبنلا ندودغأ» : (ندغ) ناسللا يف 0)

 . ءهايرع بوكرملا بوكر :طاولعالاو ..ءابقنع بكر :ةقاتلا لما .طولعا» : غطلع) ناسللا يق (5)

 00 رركتيسو ءهرخآ لبق يذلا يأ (0)

 .مركأ يفام : هد يف (4)



 ىلع غراضملا يرجيل ؛دعأو ءَدعّبو نعت :هيلع اولمح مث ,ةرسكو ءاي نيب اهعوقول
 . .ةدحاو ةقيرط ىلع ايراج يضاملا ناك مك (””ةدحاو ةقيرط

 : (”رعاشلا) "'لاق ءهلصأ ىلع رعشلا يف ءاج دقو

 اَمَرْكْوُي ْنأِل لأ هَ

 نينوي اَمَكَك ِتاَيلاَصَو :"ارخآ لاقو
 زذقلا تيقْثَأ نمدنأل «نيقثي «ءالكلا ق:لصتتلاو

 ةَدّش مّطَقو َيَمَك :وحن نيعلا ديدشتب لكَف ىلع ناك ام :يناثلا مسقلاو

 رسكو هلوأ ضب اضيأ كلذ ىلع هلبقتسمو «ةغلابملاو ريثكتلل هنم لعفلا نيع

 ب / 11 00 :وحت هرخآ / يلي ام

 .لصألا يف صقت ()

 .يسعقفلا نايح وبأ وه ()

 . هقدر ةرهو هي» ىف صقن (؟)

 اج صئاصخلاو ءاهكص "جو اص ةج هفصتلا :رظنأو ءاهص ؟ج بضتقلل يف دربلا دهاوش نم تيبلاو

 :اضيأ رظناو ,«ادص اج ةنازخلا يف اضرع يدادغبلا هركذو 215 ءالذص فاصنإلاو ١١؟هص 1١ج صصخلاو ءاؤغض

 ؟ج رردلاو ءااَلص ؟ج عمبلاو ؛٠6 مص ؟ج حيرصتلاو 059 :هالفص ؛ج ينيعلاو مص ةيفاشلا دهاوش حرش

 دهاوش مجعمو :!هالص ةكئاللا ةلاسرو « (مرك) سورعلا جاتو ناسللاو حاحصلاو ءك55ص ةج ينومثألاو ؟هص

 .هكادص ةيبرعلا

 .يعئاجلا ماطخ وه (غ)

 وع لعءص جو ءةالص ؟ج يبضتقلا :رظناو ءاكاص 5جو 7١7 تالص اج هيوبيس دهأوش نم وهو

 اداص ؟جو ءداكاص اج فصنلاو 5٠٠0 ,؟١[ص اج ةعانصلا ربو :ةاخص ؟ج صئاصخلاو قفص بلعث سلاجو

 نبأو ,”ةالص ةيبرعلا رارسأو ء١ءهص ذدجو ءةص 4١غجو :/ثص هج صصخلاو ءاماص اج بستحناو ءالص ؟جو

 ءافاص يتقلاو ءهاص ةيفاشلا دهاوش حرشو ءكالكلص غجو ,؟هكص لجو /االص اج ةنازخلاو عض هج شيعي

 تيلص اهنأل ردقلا يفاثأ :تايلاصلا .د.ص رئارضلاو ”/هذص يلآللا طُمبو :ة؟0ص ةج ينيعلاو ١ص هدهاوش حرشو

 .ردقلا تحت اهبصت :يفاثألا ءاقثإو ةلمعتسم تناك اذإ اهلاح لثك يأ نيفثؤي انككو ءابترشابو اهتيلو يأ رانلا
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 ىلع هلبقتسمو «َبَراَضو هَلَئاَق :وحن َلَعاَف ىلع ناك ام :ثلاثلا مسقلاو
 .براضيو «لتاقي :وحن لعاَقُي

 :كلوقك دحاو هيلع ينبملا لعافلاو «نينثا نم نوكي نأ هلصأ ءانبلا اذهو
 1 .ًارع ٌديز براض

 .صللا تُبقاعو «هللا هافاع :وحن دحاولل هلاثم ىنب دقو

 :ةينبأ ةثالث وهو «هلوأ يف ءاتلا تديز ام :عبارلا مسقلاو

 ,جَرْحَدَنَي :وحت رخآلا يلي يذلا فرحلا حوتفم (لّوألا '"حوتفم) هنم لبقتسملاو
 .ىلاعت هللا ءاش نإ هفرعاف ءاذه نع ريغتي الو :نوُبَراضتَيَو ٌيّمْكَتَيَو

 :يهو ةينبأ ةتس لاعفألا هذه نم ةعواطملا ةينبأو :لصف

 .لَعَفَتَو ُلَعاَفَتَو ءلّلْعَفَتو ءلَعَفَو ءلَعَتْفإَو ءلَعَفنا

 يذلاف «لعافلا همار امم عنتمي ال هب لوعفملا نأ :ةعواطملا ىتعمو

 دقو ؛رمألا بلاغ 5 لعَفنا ىلع (هعواطم "”نوكي لَعَف ىلع) هلعف ("'”نوكي)

 هتغاف هتُمَمَْعَو عطقتاف هتئطَقو «عقدناف هَنْعَفَد :كلوقك لعتفا (”'ىلع) نوكي
 لّوألاو ءىَوَتْشاف :لوقي مهضعبو «ىوشناف هّنْيَوُش :كلذكو ءأضْيَأ َهَقْنَو
 (؟)م 1
 .٠ دوج

 )١( هاب» يف صقن .

 . هره يف صقن (0)

 - «ق» يف صقن (؟)

 . (ىوش) ناللاو ء١٠؟ص ؟ج بضتقللاو ككفص ؟ج هيوبيس باتك :رظنا (89
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 :كلوقك ّلَعَف ىلع هعواطم ءاج َلَمْفُأ ىلع ("هلعف) ناك ام (”"اَمأ)و
 .َلَغَدَق ُهَتْلَحْدَأو يَرَحَف هنْجَرْخَأ

 ُهتْخَرْدَم :؛كلوقك َلَلْعَفَت (”'ىلع) هعواطم َلَلْعَف ىلع هّلْعَف ناك امو
 .لقلقتَف هَتلَقَلَقَو َيَرْحَدَتَ

 .َلَواَتَتَف هّتلوان وحن ”َلَعاَفَت) هعواطف َلَعاَف ىلع هّلْغف ناك امو

 ةَثَثك وحن َّلَمَفَت ىلع (هّسواطف نيعلا َدَدَشُم َلَعَف ىلع هّلْثف ناك امو
 ("اي) لدتسي اهتينبأو لاعفألا يفاعم نم ةلمج هذبف بطَحَتَف ةتُمْطَحَو يّدكتف
 .لجو زع هللا ءاش نإ هركذن (”0) ام ىلع

 .ءمق» وانزل 3 صقن )١(

 - «ق» قا «رال و كخبنا» قف صقن (؟)

 , رت ِق ةدايز فق

 قا يق صن (5)
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 55 م 2 كك 5

 «رداصملا ةينبا نم بات»

 بهذم اذه ءابنم ةقتشم لامفألاو ؛لاعفألل ٌلوصأ رداصلا تأ معا

 ."!نييرصبلا

 :هوجو كلذ ىلع ليلدلاو

 ءءاممألا نم عقت اهأل ؛لاعفألا لبق ٌءاممُألاو «"”منا ردصلا نأ :اًمُهدحأ

 اذإو .لعفلا لبق نوكي نأ بجو مسا ردصملاو لاعفألا لبق ٌءامََألا تناك اًجَلَ

 رذصملا نإف ًاضْيَأو «لعفلل لصأ هنأ حص (”لعفلا) لبق ("ردصللا) نأ حبص

 كُرْيَسَو م ؛عيِحَو كُبّْرَص :كلوق وحن يف يف لعفلا نع ينغتسيو "اهسفنب موقي

 او) هسفنب موقي ال لعفلاو هكُمالُغ ورْمعو َدْيَر ”كوُحأ :لوقت اك ميت

 .لعاف نع ينغتسي ال هنأل ؛مسالا نع ”ينغتسي

 موقي ال لعفلا ناكو لعفلا ىلإ جانحي الو (هسفنب موقي ردصما ناك اّمَلَق

 لصألا نأل ؛عرفلا لعفلاو لصألا ردصملا نأ انياع لعاف نم هل دب الو هسفنب

 ةرجش نوكت دق هنأ ىرت الأ لس تركت ل عرفو ؛عف الي نوكي دق

 ؟ةرجش ريغ نم ةرمث نوكت الو ءابل َرَمَث

 .؟50هج فاصنإلاو !١؟١ ص ١١ج صئاصخلاو ءتالص اج هفصتلاو 205 ءاص اج هيوبيس باتك ظنا )١(

 .؟؟اص فاصنتإلا :رظنا 0)

 . «ق» يف صقن (0)

 .لعفلا لبق نم نوكي «قد يف ()

 . «اب» يف صقت (5)

 .كوخأ ديز :لوقت اك : «قدو هردو «بم يف ()

 , قد قف ةدايز ةيإ
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 روصلاو «ةفلتحتا يناوألا هنم غصت يذلا بهذلا ةلزنمب ردصملا نإف اًضيأو

 لعفلا نم ةفلتختا ةلثمألا هنم غاصت ردصملا كلذكو ءدحاو لصألاو «ةنيابتملا

 / اهعيمج يف لصألاو ءبرضت (*ال) و ءابرطاو ُبِرْصَيَسَو برصَيو ًبّرَص :وحن
 وأ بهذلا  ابّتغيَص تفلتخا نإو - يناوألا كلت يف لصألا نأ 5 برغلا

 .هيف لاكشإ ال ْحّيَي اذهو ءيناوألا كلت اهنم ("'ةغوصملا) ةضفلا

 ىلع لدي هنآل ؛نيئيش نم بكرملا ةلزنم لعفلاو دحاو ردصملا نإف ًاضْيَأ
 لبق ردصملا نوكي نأ بجوف ةبترلا يف نينثالا لبق دحاولاو «نامزلاو ردصملا

 .لعفلا

 هنع ٌرَدُضي يذلا عضوملا وهو ءةغللا يف ىنعملا موهفم (ردصملا "'نإف ًاضْيأو)

 .هلع ٌرَدصَتَو هدرت يذلا عضومال '"”اهدرومو لبإلا ردصم اذه :لاقي

 وه امي أبّيَشُم نوكي نأ بجو ًاردصم هتيمست ىلع نويوحنلا عّمجا اّمَلَف

 !”لبإلا ردصم نأ 5 هنع ٌرُدُّصَي لعفل اعضوم نوكي نأ وهو ةغللا يف مولعم

 .هدرتو هنع ٌرُدصَت عضوم

 ىلع اولدتساو «ءلعفلا نم قتشم ردصملا نأ ىلإ نوبهذيف "نويفوكلا اّمأو

 .هيف لومعملا لبق لماعلاو "اردصملا يف لمعي لعقلا نأ

 )١( لعفلا لبق نم نوكي «ق» يف ,

 ) )5«ق» يف صقن .

  )9«ق» يف صقت .

 .؟”ةص فاصنإلا :رظتا(؟)

 )( .هدرتو هنع ردصت اعضوم لبإلل نأ !؟ هر» يفو «هدرتو هلع ردصت ردصم لبإلا عضوم نأ ؟ :لصألا يف

 )( ”"ةص فاصنإلا : رظنا .
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 .ديكوتلا لبق دكؤملاو ءلعفلل اديكوت نوكي ردصملا نأ :ابنمو

 .هتحصيأ 'حصيو لعفلا لالتعاب لتعي ردصملا نأ :اهنمو

 .لعفلا نم قتشم ردصملا نأ ىلع لدي ام هوركذ ام عيمج ىف سيلو

 ولق ءالوعفم مسالا نوكي 5 لوعفم ردصملا نإف ردصملا يف لعفلا لمع امأ

 لكل الصأ نوكي نأ بجول هيف لماع وه ثيح نم ردصما الصأ لعفلا ناك

 َمَرْكأ» ناك اماركإ ارمع ديز مركأ :انلق اذإ انأل ؛لاحم اذهو هين لمعي أم

 ةبج نم ردصمال الّضأ لعفلا ناك ولف . «ماركإ» و ثيرم» و «ديز» يف الماع

 نأ اذه نم بَجَوَلو ءابهابشأو ورمجو ديزل الْثمُأ نوكي نأ بجول هيف لمعلا

 اذهو لامفألاو ءامثألا يف لماوَع اهنأل لاعفألاو ءامسألا ّلْضَأ فورحلا نوكت

 «نهسفنأب َنْمَقي الف لاعقألاو ءامسألا يف "ناعم ("!نُنِج) فورحلا نأل ؛لاحم

 ردصمل الصأ لعفلا ناك ولف ,نهسفنأب َحْمَقي ال دين يف ٌلاعقألا نيدَكراش دقو

 ثيح نم لاعفألاو ءامسألل ًالوُصَأ فورحلا نوكت نأ بجول هيف ّلمَع ثيح نم

 .هانركذ ام كلذ داسف نيبت دقو ءابيف تلمع

 بحي الف :ابرض تبرض :كلوق يف لعفلل اديكوت ردصلا نوك ان
 لعفلل اديكوت ناك اذإ ردصملا نأل ؛"”ردصما الصأ لعفلا نوكي نأ (ةهنمز
 :تلق كناكف لعقلا يف ام الإ ىنعلا نم هيف سيئ ْذِإ ءلعفلا ريركت ةلزنب وبف

 . ؟؟هص فاصنإلا : رظنا ()

 ٠ «ق" يف صقن (؟)

 .لاعفألاو ءامسألا يناعمل : هد يف

 . «ب» يف صقت (4)

 .,؟؟١ ص فاصنإلا :رظنا (ه)
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 نوكي نأزحجي مل هسفنل الصأ نوكي نأ زوجي ال ءيشلا ناك اماف «بَرْص ْبَرْض

 .ردصملا نم هماقم موقي امل الصأ لعفلا

 لصأ لعفلا نأ ىلع لدي الف :هتحصو ءلعفلا لالتعاب ردصملا لالتعا اًمأو

 .عرفلا ىلع ْلَمْحُي دق لصألا نأل ,ردصمال

 امنإ ضاملا لعفلا نأ عز ةلأسملا هذه يف انفلاخي يذلا ا"”ءارفلا نأ كلذ نف
 اماق . (:"؟كلوقل حتف) دحاولل ماق :كلوق وحن نينثالا لعف حاتفنال حتفنا

 نحنو «ةينثتلا وه يذلا عرفلا ىلع دحاولا وه يذلا لصألا لَمَح دقف نينثالل
 : «نيرض» ىلع عراضملا يف ءاسنلا ةعامج لعف نم هوحنو «'”َنْيرْطَي» اَنْلَمَح دق
 ايف لثمألا َلَمْحُي نأ زاج اذإف َيْيَرَ ءاب ناكسإ ىلع ًالئح َنْيِرْضي ءاب انكسأف
 ةحصلاو لالتعالا يف لصألا وه يذلا ردصملا لمْحُي نأ زاج عرفلا ىلع انركذ
 ابلط ءيشلا ىلع ءيشلا لمْحُي دقو :ةلكاشمل ابلط عرفلا وه يذلا لعفلا / ىلع
 نوفذحيف ُدَعَي :نولوقي ممأ ىرت الأ ءرخآلل لصأ امهدحأ نأل (”ال) ةلكاشملل
 قاولا نوفنحيف ءدعأو ءذعْنو «' دعت :نولوقي مث ؛ةرسكو ءاي نيب اهعوقول ؛واولا
 افإ لالتعالا نأ عم ؟ةلكاشملل ابلط َدْعَي ىلع المح ةرسكو ءاي نيب نكت ل نإو
 َلَتْعَي ل ةدايز ريغ نم لصألا ىلع ءاج اذإو «ةدايزلا هتقحل اذإ ردصملا قحلي
 ًامْوَق موقي ماق ("هيف) لطألاو :ةدئاز هيف فلألا "ماي :كلوق نأ ىرت الأ

 .؟؟١ص فاصنإلا :رظنا (1)

  «ق» يف صقن (5)

 , هلقدو هرب يف صقن (5)

 ىاولا هدعن» و هدعت» يف نوفذي مث : «ق» يف (8)

 . مئاق كلوق نأ: «ق» يف (0)

 م ماين يف صفت (5)

 2 رك
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 ءاماوق (راصف ”لاعف) ىلع ُهَنْيَنَيَو فلألا تدزف ءالوق لوقي لاق :لوقت ا؟

 يف ال رداصملا لوصأ يف مالكلا افإو ؟ابلبق ام راسكتال ؛ءاي واولا تبلقو

 .قيفوتلا هللابو ءانلوق ٌةحصو ءهيلإ اوبهذ ام داسف نيبت دقف ءابعورف

 ءىجت داكت ال فالتخالا ٌةريثك ةيثالثلا لامفألا ٌرداصم أ معاو :لصف

 رثك هسفن يف ءيشلا َرّثَك الكف .هسفن يف يئالثلا ةرثكل كلذو ءرتسم سايق ىلع

 .هيف فرصتلا

 جرخ امو هيف رثكألاو ؛هيلع بلغألا نوكي سايق كلذ نم برض لكلو

 جرخ امو «كلذ نم ردصم لك سايق ركذنسو لوألا "”وبف سايقلا كلذ نع
 .هللا ءاش ْنِإ سايقلا نع

 هردصم يف لصألاو ءايدعتم نيعلاو ءافلا حتفب لَعَف ىلع ناك آم كلذ نف

 , لتقو أِبْرَط رض :كلوق وحن نيعلا نيكستو ءءافلا حتفب لْمَف ىلع نوكي نأ

 .لصألا اذبف هَالْتَ

 ءافلا كيرحتب لعق "'هردصمو) نيعلاو ءافلا حتفب لَمَف (7ىلع) ءيجي دقو

 .ًاقَرَس اَهَقَرَبو ءأدَّرَط اهذرطو ءَأبَلَح اهَبَلَح :اولاق « (نيعلاو

 َّبَدَكَو ءاقنخ ٌهَقَنَخ :اولاق ءَنْيَعلا رسكو ءافلا حتفب لعف ىلع ءيجيو

 .اقرس ُهَقْرَبَو ءأمرح همّرَحو ءابذك

 )١( قنا ق صن ,+

  (5.لفألا وه : هب» ْق

 ) )0.لصألا فق صقت

 3 هقد ىو «رااو با ف صقن 68
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 دشنأو « (اباّتك بَنَكَو ,”اباذك َبَدَك :اولاق ؛لاقف "ىلع ءاجو)
 قيل

 : هيوبيس

 .ةّياَمح َهَتْيَمَحَو ةَياَكِن ''هُتيَكَت :اولاق «ءابلاب ةلاعف ىلع ”ءىجي دقو

 .ةدشن َُنْدَشَتَو ةَيْمح ضيرملا تْيَمَح :اولاق هةَلعَف ىلع ءاجو
 اَذإ ًانادُجو ءيشلا تدجوو ءأناَمْرَح ِهَّْرَح :اولاق «نالثف ىلع ءاجو

 0 :"زجارلا لاق كَتْبصَأ

 )١( «ق» يف صقن .

 .اهص ١5ج هيوييس باتك .:رظنا (5)

 .هيوبيس باتك يف سيلو خسنلا عيمج يف اذك (5)

 ءةءص ةيرعلا دهاوش مجعم يف اذك ؛أص ةج شيعي نبا :رظناو :”هاص لماكلا يف دربلا دهاوش نم ىهو

 بحاص لاق (قدم) سورعلا جاتو ناسللاو ءا؟ةص 6١ج صصختاو :؟؟ةص هج يئاريسلا دهاوش نم.اضيأ 'تيبلاو

 ,الهص هناويد تادايز يف هيلع ترثع نأ ديب هاكاص هناويد يف يتلا هتديصق نم طقسو ىثعألل وه» :دهاوشلا مجم

 :وع دحاو تيب هدعبو قباس هل ركذي مو

 هيااقغقعغ ةلقتفات تورم لاابئاقت نود نآّو لو

 (ترم) ناسللا ؛رظنا ءداو مسا :تورللا :ليقو ءِبيَلُكَل ليقو ةلهابل دلب. :تورملاو
 .. هّنيَكَن :أولاق ءاتلا الاعف قحل دقو : «بم يف ()

 هتمزه يأ ةياكن ينأو ءودعلا يف تيكن دقو .... ءهنم باصأ :ةياكن ودعلا ىت» (ىت) ناسللا يف ()
 . «..هتبلغو

 دعاوش مجعم يف ركذ هل دري لو مجنلا يأ ىلإ هرم شماه يف بوسنم وهو ءزجارلا اذه مسا ىلإ دتعأ م ()

 :هدعبو مجنلا يبأل زجرلا : هرم شماه يفو ءةلوادتملا وحنلا بتك يف هي دهشتسا نم ىلإ دتعأ لو :ةيبرعلا
 ... صلق تللكثادليه ناولألا تاقشتءاصلئالق

 ١؛ج قرفلل كلذ ىلع تغيص ظافلألا ةقفتم ةينبألا ةفلتنع رداصم باب يف صصخلا يف هديس نبأ هركذ دقو

 طيحملا رحبلا يف نايح ويأ اًضيأ هركذو .تيبلا ..دشنأ :زجارلا لاق ءانادّجو ةلاضلا تدجوو «:لوقت» :لاق ثيح ؟ةص

 ْ مدعب ركذو ءاذفص اج

 ناولألا تافلتنع اصئالق

 .بلاطلا :يغابلاو «بّنْطَأ ىنعمب دشنأو

 ل 7ممذه



 ]ه١ / ١

 ناَدْجوْلا ُبِحُي يغاتلاو دشن
 لاق ءلصألا ىلع ءاجف ءأيْنَأ :اولاقو ءاناَتيْنإ هّنيَنأو ًاناَفُيع هّنْفَرَعو

 :""ءاشلا

 بّنَدلا يف قْزطلا يِغْبَي بْلكلا طباقك يِنيِرْقَيل أل جنبا يأو ينإ
 "الف» :لجو زع هللا لاق «ناركشلاو «نارفكلا :وحن نالْمُف ىلع ءاجو

 ؛ًادوُرَو ءاملا دروو ءأدوُحُج ِهندَحَج :اولاق ءلوُعُف ىلع ءاجو 4هيئَسل َناَرْفك

 . <« ”اروُكش لَو ءاَزَج مُكْنم دين آل» :لجو زع هللا لاق ًاروُكش هُتْرَكَشو

 ءالوُعُف نوكي نأ هردصم يف لصألاف :ٌدَعَتُم ريغ لَعَف ىلع ناك ام اّمأو
 .ًاعوُجُر َعَجَرو / ءادوُعُف َدَعَقَو ءاسوُلُج سّلَج :وحن

 أتوُبُت تبّنو ءاباهذو ءابوُهُذ َبَهَذ :وحن لوُعُفو لاَعَف ىلع ءاج دقو

 ًاتوكس تكس :اولاق «ءافلا حتفو نيعلا نيكستب لْمَف ىلع هنم ءاج دقو

 .ًارجَع َرَجَعو ءأءذه ليللا أدهو ًاتكسو

 ءريرج ىلإ هر» شماه يف بتو «ناسللا يف ؟ ملم ينب نم اموق وجب رماع نب ورمع يب نم لجر وه (1)

 ريرج يناويد يف سيلو ءاضيأ رماع نب ورمح ينب نم لجر ىلإو «بابعلا» نع القت لطخألا ىلإ سورعلا جات يف بسنو
 1 .نيعوبطملا لطخألا وأ

 جالصإ يف هتدجوو ؛ةلوادتملا وحنلا بتك يف هب دهشتسا نم ىلإ دتهأ لو ,دهاوشلا مجعم بحاص هركذي لو

 (قلق) و (طيغ) ناسللاو (طبغ) حاحصلاو ءاكفص ؟ج ناويحلاو :775ص فيرحتلاو فيحصتلاو :؟ةةدص قطنملا

 طيغو «سجلا :طبغلاو ءيح وأ ةليبق مسا :ليقو ءيق يب نم لجر مما قالغو -(قأ) و (طبغ) سورعلا جاتو «(قألو

 .مُحَشَو نَمِس يأ قرط هب ام ريعب اذه :لاقيو ءمحشلا :قْرّطلاو ءاهلازه نم اهنعن رظنيل اهج :ةقانلاو ةاغلا
 .ءايبنألا ةروس نم ه4 ةيآلا ()

 .نانإلا ةروس نم 3 ةيآلا



 مدرلاو) أيس يعل َمَتَو "يجو لقلا بجو :اولاق «ليعف ىلع ءاجو
 ؛اليبص سرفلا لَبَصَو ءًافيِجَو أ "َفَجَوَو ًاريدق َرَدَهو « (”اريسلا نم برض

 .ةّيصْخأ نأ نم رثكأ وهف هسايق نع جرخ امو ؛بابلا اذه سايق ةلمج هذبف
 ليلدلاو ءنيحأ نوكسو ءافلا حتفب لْعف ةيثالثلا (””لاعفألا) رداصم يف لصألاو

 ةّلُْمَف ىلع (“ اجر كلذ عي نم ةدحاولا ةرملا تدرأ اذإ كنأ كلذ ىلع

 ماقو) ةَيْرَص برضو ةَبَنَك بتكو ءةَجْرَخ رخو ةَسْلَج َسلَج :كلوقك

 .ةَمْوَن مانو (”ةَمؤق

 رمتلا ةلزنم ةلْعَقلا نم لثقلاف «"رئَتو ءةرْمَت وحن ةَلْكَف عمج نوكي لْغفو
 .هللا ءاش نإ هفرعاف ةرتلا نم

 يف بابلا نإف ًايدعتم نيعلا رسكو ءافلا حتفب لعق ىلع ناك امو :لصف
 ًاعْرَج "هّتْغَرجو أعْلَب ءيشلا تْعلَب :وحن ًاضيأ لْغف ىلع ءيجي نأ هردصم

 ابْرَش تّبرشو ءًاسْحَل تسحّأو أقل تمل

 تظفَحو ءأّلع ( "ءيّتلا) تْمِلَع وحن سايقلا ريغ ىلع (" 'هنم) ءاج دقو

 )١( «برطضاإو قفخ :ًابيجو ..بلقلا بجو» (بجو) ناسللا يف .
 . هرم يف ةدايز (9)

 . «عرسأ ًاقيجوو ءأفُجو في سرفلاو ريعيلا فجو» : (فجو) ناسللا يف (؟)

 . «قد يف ةدايز (8)

 - هق» يف صقن (5)

 .يعمج سنج مما رع اننإو هلم زوجت اذه (1)

 .هعلب ةءاملا عرج (0)

 . هق»او «ر» وا هب» يف صفت (4)
 8 هق» يف صقت (5)

 ماك



 (ًاناَمْثر "هتئئرو) ًابْرُش ترو ءآوُبت ضرما ةَكَبنو ءاموُرَل تِْزَلو :ًأظْقِح
 الَمَع ءيغلا تْلمَعو ءاعامس تميت ؛اناَوُضِر َتْيِضَرو ًانابتح هّنْيبَحو

 .ًايوُكُر تيكرو

 لعَف ىلع ءيجي ْنَأ هردصم يف بابلاف ِدَمَّتُم ريغ لعَف ىلع ناك ام اّمأَو

 مشيو أنبل ثبّلو ءاطخس طختو ءابْضَغ بضع :وحن نيعلا (و "”ءافلا) حتفب
 سايقلا اذبف كا "لوو اهي

 اكحض ٌكَحْضَي كحّضو بعل َبَعْلَي بعل :اولاق لذه هغ ىلع دقو

 سئبو «ةَعاَنَق َعنَقو ؛ةقاّركو ًاهْرَك ةركو ءةداهز (و '"ًادهز) ('”'دقْزي) دهزو

 .ًاسأي

 َدَعَتُم هيف نوكي الف نيعلا مضو ءافلا حتفب لُعَف ىلع ناك ام اما, :لصف

 ةَماَسَو َمََوَو ةَحآلَم َسْلَم :كلوقك ةّلاقفو ءلاَعَف ىلع درطملا هردصمو *

 ةعانش عْلشو ءءاَهَي و ءًالاَمَج َلُمَجو «"ةَحاَبَق حبو ٠ ("[ماَسْوَو)

 سايقلا اذهف ةَماَحُص ّجخضو « (ةفاظن '"فّظنو) « (ًةَفاَطَل "فّطَلو)

 ظّلغو ٠ ءابظع َمُظَعو انْبَج َنّبَجو ةَْرَج ْوُرَج سايقلا ريغ ىلع هنم ءاج دقو

 ىلع ("ءيش) هنم ءاج دقو ًافْرَظ َفْرَظَو . (”اففضو) ًافْئُص فْكَضو ءأظلغ

 :هيلع تفطع :اهّدلو ٌةقانلا ْتَمَْر :لاقيو ء«قد و ءرد يف صقت ()

 .«ق» يف صقن (9)
 . (قتس) و (مثب) ناسللا :رظنا .ةمختلا :قنملاو مشبلا (
 .ًاقنش قنشو :لصألا ىف ()

 .ًاحابق حبقو : قه يف (ه)
 .هرظتم نح يأ ّيِبَب وبف لجرلا وهو رظنلا نح :ءاببلا )

 .لصألا يف صقن (0)

 . «ب» يف صقت (0)
 - «قدو هراا و كاي» ّق صعت (5)

 5 هك



 ("”ناكملا) َنْرَحَو ءةَحوُبق 0 ةَلوُبس لبسو ةَموُهْج 0 :اولاق ةَلوُعُف

 نيللاو دملا فرح عوقول ؛'"!َناَوَحَأ ةَلاَعَفو 0 ةيوُُص 0 ,ةَنوُرَح
 .ًاثلاث اهيف

 ىلع وهف هيناث ناكسإو هلوأ رسكب ةّلْكف ىلع رداصملا نم ءاج امو :لصف

 ٠ :نيبرض

 ةَبْكّرلا َنَسَح وه :كلوقك ردضملا اهيلع يتلا لاحلا هب داري :اًمُهدحأ

 صح هنأ قي '"ءؤش ةنيم كامو عوج هلق ةلكقو ةيدملاو ةدقفلاو:ةتلخلاو

 تم اذإ يللا ةفضو- نك اذإ نولخلا خو هتكر اذإةيوكرلا
 ةدحاو َةَبْكَر بكر :كلوقك اهّتْحَتَف ةدحاولا َةّرملا هذه عيسجي تدرأ اذإف

 م6 ع هذ

 قرفلل ؛رداصللا هذه َلوَأ اوُرَسَك اَمْنإو / (ُةَلْتَق هْتلَتقَو «”"ةدحاو ةَيْشَم ىشعَو)

 .ةدحاولا ةرملا نيبو هنيب

 يتلا لاحلا هب داري ال رداصملا رئاسك اردصم نوكي نأ :يناثلا برضلاو

 . (”ةدرو) ةّدش نالفلو «"ةَيْزد تي رد :كلوقك ردصملا اهيلع

 عراضملا لعقلا نم واولا تطقس اواو هنم لعفلا ءاف ناك ردصم لكو

 ةّلْعف ىلع ءاج اذإ ًاضيأ ردصللا يف طقست اهنإف ةرسكو ءاي نيب ايعوقول

 .هيرك هجوب هلبقتسا :همبجي ةمبجو «ةمابجو ةعوبج مبج» : (مبجر ناللا يف (0)

 . «ق» ف صقتن (0)

 .ةقوعض فعضو : «ق» يف (5)

 .ناتخأ : نس يف (9

 .ةتيم رش تامو : «ق» و «ر» و «ب» يف (5)

 .لصألا يف صقن (1)
 . (ىرد) ناللا رظناو هملع ىنعع ةيرد ءيشلا ىرد :لاقيو ؛5ةهص ؟ج هيوبيس باتك :رظنا 0
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 (ةلئف هلك كلذ يف لصألاو ُفَنز ُهَنَزَوَو ءَدَبِه بهَوَو هَدِع َدَعَو ”كلوقك)
 ؛عراضملا لعفلا نم تَفْدح اك اهنم واولا تْقَذَح ةَئْزوَو ةَبْهوَو ِةَدْعو :وحن

 .دحاو جاهنم ىلع ردصملاو لعفلا نوكيل

 اهريغ ُمَلعن ال لوُعَف ىلع رداصملا نم ةلثمأ ٌةسخخ تءاج دقو :لصف

 هب تمِلوُأو « (”انس) ًاروبط تْرْبَطَتو ءادسح "'اءوُضَو َتاَضَوَت :وغ كلذو
 حتتفلاب دوقولا اولعج امبرو ءألوُبَق ةلبقو ءًايلاع ًادوُقَو زاثلا تْدَقَوو ءأعوُلَو
 تاّنلا اهُدوُقَول :لجو زع هللا لاق 5 ندصلا مضلاب ةوّقَولاو :بطحلا
 . 4ةَراَجحْلاَو

 , (”هبإ رّبطَتِيَو هب اَضوَنُي ام مسال حتتفلاب نوُبّطلاو ًءوُصَولا :لاَقُي دقو
 .ردصملا خلاب ءروهّطلاو ءوضّولاو

 .ردصم "”حتفلايو « ("”مسا) مضلاب لوُبّقلاف «لوبقلاو لوُبَقلا :ليقو

 :وحن هلوأ مضب َلاَمْقلا هيف رثكي.هنإف ءاَوُدأْلل رداصملا نم ناك امو :لصف

 "”ضاقنلاو)'- دحاَو امو  لاَمّسلاو ٌناَحْنلاو "َبآلّقلاو .”عادّصلا

 هق» يف صقن )١(

 03١,  ا١هذص اج ةيفاشلا ىلع يضرلاو ,؟؟ةص ؟5ج هيوبيس باتك :رظتا (0)

 . سم يف ةدايز (5)
 .عرحتلا ةروس نم 7 ةيآلا ()

 . هرد و هاي يف صقن (8)

  «ق» يف صقتن (5)

 . (أضو) ناسلا :رظنا (0

 .عارلاو عادلا وحن : «قد و هرم يف (ه)

 ناسللا :رظنا هموي نم تويف هبلق هنم يكشيف ريعبلا ذخأي ءاد ًاضيأ وهو بلقلا يف ذخأي ءاد :بالقلا (ه)

 . (بلق)
 )٠١( رد يق صقت ,

- #15 



 نم ريغت وهو. ماهّسلاو 8 ”كقلاو :ءيقلا نم ءاَيَقلاو هله ('”ضفتني 0“ طفح دام

 ٌراَوُدلاَو ءلاَوُبلاو "”تاكسلاو «  سيشلا رح

 ,9ةناقثلا :وحن رتُْكُي وأ تقي ينك ايف لاعفلا ءيجي ("دق)و
 .لوعفم ىلع عقاو ردصم وهو «””تاَقّرلاو «تاتفلاو "ذاَدَجلاو ماطحلاو

 حابنلاو ءاَعبلاو ءءاعذلا وحن ت تاّوُصألا ْق ًاضيأ َلاَعْفلا عي و

 "0 وُثلاو ,"هاقّتلاو ءقاهنلاو ,جاَحيشلاو

 ُريفْرلاو .'"'"نيِدَقلاو «ليهّصلاو نيئزلا :وحن ليعقلا ('”ًاضيأ) اهيف رثكيو
 راّرعلاو نامّزلاو ءءاتغلإو :ءادثلا :وحن هلوأ يسكب لانعف ابيف ءيجيو

 هلثمو ءضلاب ًاضيأ "”حاَيّصلا :اولاقو «حايّصلاو ماعلا تاوصأ نم اَمُه

 )١( «ضفتلا ذإ ءيشلا نم طقس ام :مضلاب ضافنلاو ةضافتلاو» : (ضفن) ناسللا يف .

 ) )5.شاطعلاو :لصألا يف
 ) )5«ساطعلاك ءاد وهو» :١8اص 5”ج هيوبيس باتك يف .

 ) )8«قدو هرم يف ةدايز .

 ) )5مهب» يف صقن .

 ) )3.ءيش لك تاتف :قاقدلا

 )( .ماطخلا لثم وهو ؛ءيشلا نم رك ام :ذاذجلا

 ) )4.ءيش لك نم ماطحلا :تافرلا

: 
 (مغب) ناسللا فو هابلكاش امو .رعالاو ءاشلا توص ءاقثلا» : (اغث) ناللا يفو ءماغبلاو : «ق»و «ر» يف

)5( 

 ءاتوص :ةيبظلا مافب» .

 )٠١( .روثلا حايص :جاؤنلا

 ) )1١«ق» و هرهو «ب» يف صقن .

 هتدش :ليقو ءتوصلا :ديدفلا (1؟)

 (حاص) ناسللا :رظنا (1؟) .

 - الاق د



 . ("فاتيلاو) ""فاّبلا

 .هتئاغتسأ يأ حتتفلاو مضلاب ,"”اهّئاوَغو هام هللا همس :اولاقو

 .ىنأو ركذ نم ًاجايه ناك ايف ٌلاقفلا ءيجيو

 حاكتلاو ءبارُضلاو «”عارقلاو «”ىاتيلا :وحن ركذلاف

 .ركذلل اهتوبش كلذو ءءانحلاو «قادولاو «مارحلاو ,”فاَرصلا :وحن ىثنألاو

 رارفلا - لادتعالا نع جورخو كرحت هنأل جايبلا (”باب) براقي اًممو

 ابلجرب تحرض اذإ "”7حاَرشلاو ."ءاَقْطلاو سالو داَرَشَلاَو

 :كلوقك لاَعَف هيلع لخديو «نامزلا ءاهتنا يف "”7لاعفلا ءيجيو « َتَحَمَرَو

 .فاتبلاو قابنلا هلثمو : هند يفو فاقتلاو ءقاهنلا هلثمو :لصألا يف )١(

 يف ىكلاب فانبلا ىلع رثعأ لو اذه .ديدشلا توصلا :ليقو «يلاعلا يقاجلا توصلا :  مضلاب  فانبلاو

 . «قاتبلاو :فاتبلا :اولاقو» ,.؟؛؛ص هج يتاريسلا حرش قو ءسوماقلا وأ ناللا

 . «ق» يف ضايب ()

 . هذاش هحتفو» (توغ) سوماقلا يفو ء (ثوغ) ناسللا ؛رظتا ()

 ٠ هتاقسلا دارأ :..ابابه بي اهريغو لبإلا نم لحقلا بهد : (به) ناسللا يف (4)

 .بارضلا :عارقلا (ه)

 ٠ (فرص) ناسللاو ءااالص ؟ج هيوبيس ظنا 6)

 - «ق» و «ر» يف ةدايز (9

 . (سمش) ناسللاو ؟ةلص ؟ج هي يوبيس باتك :رظنا (4)

  «عاجلا لثع حايطلاو ءابلعبب تزشن :جماط يهو ءاحارط حمطت ةأرلا تحمط» : (حمط) ناسللا يف (ه)

٠ 
 )٠١( (صض) ناسللاو 9١ص ؟ج هيوبيس :رظنا

 .نامزلا ءاَمْسَأ يف لامف ءيبنو :لصألا يف 0)
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 نب سس

 ءئاّضحلاو داصحلاو ءعاطقلاو "عاطقلاو ناَرَخلاو "زارا ءمارّصلاو "ماَرُملا
 0 يف عمجيل عرزلا عفرُي نأ وهو «غافّرلاو عافّرلاو

 .ىلع ةّمم وهو طابخلا ؛وحت مو ناك اهف ءافلا ”ارسكب لاعف ءيجيو

 ىلع َةَمِم ."باتجلاو «قّنُعلا ىلع َةَمَن :ًاعيمج ”ضارعلاو ."طآالعلاو "هجولا

 | مىحد] .حشكلا ىلع ٌةَيس ةقس :""حاشكلاو بلل

 اطبخ ريعبلا تطبخو أمْيَو ِهّنْمَبَو :وحن لْعف ىلع كلذ نم لعفلا ردصمو
 دق! طن

 5 دصملا لُعَفلاو ءرثألا لاعفلاف ءًاحشَك هّنْحَشَكو

 (اهلوأ '" مضب) ةَلاَعُف ىلع ءاج اف ةّيبألا هذه نم ءابلا هتقحل ام امأو
 ةَياقنلاو "”ةّضاَرْقلاو ,""ةراوقلاو ءةَلاَضَفلا :وحن ءيشلا نع لضق امل نوكي +

 )١( «ةلخنلا نم اهؤانتجاو ةرثلا عطق :مارصلا» : (مرص) ناسللا يف .

 :ةالص ؟ج هيوبيس باتك يفو ءابمرص ًازاّرَجو اَاَرِجو أَزَج اهزجي ةلخنلا زجم : (ززج) ناسللا يف (5)

 1 هلاَمَقَو لامف هيف ناكف اذه ضعب يف ةغللا تلخد اهرو»

 ..«مارصلاو مارَصلا لثم لخنلا مارص عاطقلا» (عطق) ناسللا يف (؟)

 .هلوأ رسكب : «قد و دو هب» يف (9)

 امس ناك ايف :لصألا يف (ه)

 . (طبخ) ناسللاو ؟االص ؟ج هيوبيس باتك :رظنأ (7)

 . (طلع) ناسللاو ءادص ؟ج هيوبيس :رظنا (9

 . (ضرع) ناسللاو 12ص ؟ج هيوييس :رظنا (4)
 , فكل ىلع حاشكلاو «بنجلا ىلع بانجلاو» :؟١ذص ؟ج هيوبيس باتك يف (5)

 ءاميو تعسو :ميلوقك ءالعف نوكي لمعلاو ءلاعف ىلع نوكي رتألاف» :؟1"ص ؟ج هيوبيس باتك يف )0٠(

 . هأاحشك هتحشكو ءأطبخ ريعبلا تطيخو

 ) )1١«ق» يف صقت .
 . هنْوَعْلا ءيثلا بناوج نم تعطق ال مسأ :ًاضيأ ةراوقلاو» : (روق) ناسللا يف (١؟)

 . هيهذلا ةضارق هنمو «ضرقلاب طقس ام :ةضارقلاو» : (ضرق) ناسللا يف (1)

 يه ابتعطق يتلا ةدلجلا كلتو ..همرقأ ريعيلا تمرق :لاقي» : (مرق) ناسللا يفو اذه .ةمارقلاو : «ب» يفو

 | . . «ةمارقلا
 . ههؤدرأو ءهتيقب :ءيشلا ةيافن» : (يفن) ناسللا يف (14)

 5 و



 مارص دعي رْمتلا نم ذخأ ام :وهو !ةماَرجلاَو ,"ةَحاَسكلاو 2 (”ةواقنلاو)

 نم َتْيَِرَب ام "”وهو) ةَياَرَبْلاو «”ةَباَرْكلا هلثمو .”بّركلا نم ظفلُي لخّنلا

 .رّملا نم طقس ام ةفاّسُلاو (هلثم ''!ةفاَيحلاو) ابلثم هتاحنلاو ؛هريغو دوعلا

 ةيالولاف «ةعانصوأ ةيالو ناك اهف رثكي هلوأ رسكب ةّلاَعف ىلع هنم ءاج امو
 ءةسايّسلاو « ("ةمامالاو) :ةّلايإلاو «ةفارعلاو «ةراّمإلاو ةفالخلا :وحن

 .دحاو !"ىنعمب (”ةّساّيعلاو)
 ."'””ةباضقلاو «ةطاّيخلاو «ةراجّتلاو ةعانّصلا :اولاقو

 ةياَرجلاو ةياّرجلاو «ةلاكولاو ةّلاكولا :اولاقف كلذ ضعب لوأ اوحتف دقو
 .ةلالّدلاو ةلالّدلا :اولاقو «ةيالولاو ةيالّولاو - ليكولا وهو «يرَج ردصم

 ءيبجي نأ هبابف '”كرحتلاو بارطضالا هانعم رداصملا نم ناك امو :لصف

 ناكتّرلاو «نآلّسَعلاو ءدحاو ىنعبب انو اَرَقَتلاو ””ناوَرّتلا :وحن نآلتَف ىلع

 . ««يشلا نم تيفتنا ام لضفأ :ةواقنلا» (اقن) ناللا يفو اذه «قه و «ب» يف ةدايز ()

 . «ةسانكلا لثم :ةحاسكلاو» : (ميسك) ناللا يف (5)

 . (مرج) ناسللاو ءكذالص ؟ج هيوبيس باتك رظتا (9)

 . (برك) ناسللاو كادص ؟ج هيوبيس باتك رظناو «فعسلا لوصأ :بركلا (4)

 . س يف ةدايز (ه)

 . «ق يف ةدايز ()

 . «ب» يف ةدايز ()

 . «ق» يف صفت (4)

 . (سوع) ناسللاو امص ؟ج هيوبيس باتك :رظنا ()

 .ةكايحلاو هس يف )6١(

 .لوجتلاو :لصألا يف )0١(

 .قوف ىإإ بثولا :ليقو ءبثولا :نإوزنلا 05

 ثخاما 



 هنأل  "'ناّرطَخلاو ءناقمُللاو ءناَيَلقلاو «”'”ناَيّتَعلا :هلثمو ىْدَعْلا نم نابرض

 "املا "كرمت هنأل ؛ناَجهَولاو ,”نادَحّصلاو ءناَبَللاو  كرحتو بارطضا
 الو ءبرضلا اذه ''يف نالَعَقلا نوكي ام رثكأو :"هيوبيس لاق « (هناروثو
 الو "لاق هانآّنَش ُهتْنَش :وحن ءيش هنم ّدْشَي هنأ الإ «لعافلا ىدعتي هلعف ءيجي

 .اناتش ُةنئنَش ريغ نالَعَف ىلع هردصم ىدعتي الف ٌمَلْعَت

 :كرحتو بارطضا هنأل ؛نآلوجلاو ءناَرَوَدلاو ءناَفَوَّطلا لوألاب اوُيَّبَش دقو

 ايف سيل هنأل ؛سايقلا ريغ ىلع "هيوبيس اًبلمحف ناليَلاو ناَدَّيَحلا اّمأَف
 .رداصملا نم ىضم اهف ناك ام لثم ةديدش ةعزعز

 يف ذخأ وه افإ نالَيَلاو ناَدّيَْلا نأل ؛سايقلا ىلع وه :”مبضعب لاقو
 لْيَلا ةبج يف ٌوُدَع وهو ناغورلا ةلزنمب اًمُهَف ىرخأ ةهبج نع ةلداع ةبج

 حوتفم وهف لاَعْفَت ىلع ناكو ءات هلوأ يف رداصملا نم ناك امو :لصف

 )١( هعيقلا هنم ناك اميرق مقلا بلحت وه :هبشعب لاق ..سفنلا ثبخ :نايثفلا» : (اثغ) ناسللا يف .

  (يطخ) :ناسللا رظنا ؛هيذخف هي برضو ةرم دعب ةرم هعفر اذإ هبنذب ريعبلا رطخ ردصم :نارطخلا (1)

 .نادهضلاو نادبفلاو : هرم يف (5)

 . (جهو) و (دخص) و (بيل) ناسللاو ,8١5ص ؟ج هيوبيس باتك :رظنا (5)

 , «ق» يف صقن (0)

 .؟اذص ؟ج باتكلا :رظنأ (5)

 .برضلا اذهومت نالعفلا نوكي ام رثكأو : م يفو لصألا يف (0

 افإ ناليللو ناديحلا نأل ءبابلا ىلع نوكي نأ يدنع زوجي دقو» :146  ؟ةهص هج يفاريلا حرش يف ()
 . «ناغورلا ةلزنمب اَمَبَق ىرخأ ةبج نع ةلداع ام ةبج يف ذخأ اَمَه

 ل اغ/لكك



 ”ءاقزتلاو «”ءاقشتلاو ١ (”دادتلاو) دادّتلاو ,"اراتبتلا :وحن لوألا

 . (7لاَوجّتلاو) (”!لاوبتلاو)

 رذبلا ةلزنب '”راَدْبَتلاو «ةغلابملاو ريثكتلل "هيوبيس دنع ءانبلا اذهف .

 .ريثكلا ّدرلا ةلزنمب داَدْرَّتلا كلذكو نيثكلا

 يف فلألا ّنأو «ليعفتلا ةلزنب لاَعُفَتلا نأ نومعزيف "نويفوكلا اَمأو

 .ديدرتلاو ريركتلا يف ءايلا نم ضوع هوحنو داَْرّتلاو راَرْكّنلا

 ءانبف «بيعلتلا :لاقي الو باقعُلّتلا :لاَقُي هنأل ؛هيوبيس هلاق ام لوقلاو

 "”هيوبيس ؛ءاَقلتَو «نايثت اَمُهو ءنيفرح الإ ءانلا حتفب لاَعْفَتلا ىلع بابلا اذه
 ع

 نال) ؛هدنع تنين ردصم ناَيئَتلا سيلو ءردصملا عضوم يف ًالعُج نيعسا اهلعجي

 جرش يفو «قالوب عبط ؟ةهص ؟ج هيوبيس باثك يف ةلمبلا لادلاب ًاضيأ ءاجو ءرادبتلا وحن هب» يف ()

 ٠ (1) « (ه) شماه رظنأو .؟”هذص هج يفاريسلا

 . «فقوختلاو ديعولا نم دادبتلاو» (دده) نامللا يفو اذه ء«قد و ردو «ب» يف صقن (؟)

 .هالص «برعلا مالك يف سيل» :رظتاو « «يغلل :ءاشقلا» (ىثم) نأمللا يف ©)

 .؟ةهص 5ج هيوبيس باتك يف لاتقتلا ءاج دقو «لاتقتلاو ؛ «ر» يفو

 :لاوجتلا» :همص 5ج فصنملا يفو «ءامرلا لثم ءامرتلاو ءلبنلاب ةامارلا :ءامرلاو» : (ىمر) ناسللا يف ()

 .ةالص «برعلا مالك يف نيل» :رظناو «ءامرتلاو ءازعتلاو رايستلا ةلزتمب تلوج نم لاعفت

 اهدحاو «ليواهتلا :ضايرلا يف رهزلا ناولأ نم جرخي امل لاقي» : (لوه) ناسللا يقو « ءب» يف ةدايز (5)

 . «ناسنإلا لوي ام ابلصأو لايت

 ١ ؟ر» و «ب» يف صفت (5)

 ,االلص دج ةيفاشلا ىلع يضرلاو ”ددص هج يقاريسلا حجيشو ؟ةهدص ؟ج باتكلا :رظنأ (0

 . (رده) ناسللا :رظنا :ماحلاو ريعبلا توص وهو .نرادبتلاو : «هب» يف (ه)

 يقالثلا لعفلل وه يذلا ردصمل ًاريثكت لاعفتلا لعجي هيوبيس نأ ملعا» :؟ه5  ؟هدص هج يفاريسلا حرش يف (0)

 ةلزنمم لاعفتلا نولعجي نييفوكلا نم هريغو ءارقلا ناكو :ريثكلا بعللا ةلزني باعلتلاو ةريثكلا ردهلا ةلزنمب رادهتلا ريصيف

 ءهيوبيس هلاق ام لوقلاو ءديدرتو ءريركت ءاي ةلزنمب دادرتلاو راركتلا فلأ نولعجيو ءايلا نم ًاضوع فئألاو «ليعفتلا

  «بيعلتلا لاقي الو «باعلتلا :لاقي هنأل

 ,ةهكص هج يفاريسلا حرشو ,؟؟هص ؟ج باتكلا :رظنا ل

 ةي1 ٠



 ا نيل تك يدصم

 1[ ٠١ اهاق فايل انه عيايق "ااذناخ اروح نأ لإ يشي ةيويش قو

 نقع متت لدم كد لوألا ويبكي ةلكش لاكلا اذه قم ةباقكألا هعرك# ا

 :اهريغ دجوي ”اداكي ال ًافرح

 :كاربتو «ةعاس يأ «ليللا نم ءاوبق م«لافيو ءانلتلاو ""نانينتلا

 :باذكلا لجرلا حاسمتلاو «ةفورعملا ةبادلا «حاَتْسِتو ءعضاوم ٌءاَبْرَتو ٌراَغْعَتو
 :ماَقلتَو املك نايوت دعو «قاقلتو «ماملا تيب ءدارمتو لاثُمتو فافُجتو

 لحنلا اهّبرضي يذلا تقولا يأ «"اهاّرْضت ىلع ةقانلا تتأو ."هقّللا عيرس

 .ريصق لاَبْنتَو ةقتخملا ِناصْقتو «بعللا ريثك «باَقْلِتَو ("؟هيف)

 )١( «ق» يف صقت .

 ةثالث الإ ءاتلا رسكب لاعفت ىلع ردصم برعلا مالك يف ىيل» :هالم برغلا مالك يف نيله باتك يف (')

 الو يدان ردصم وه :عارك لاقو .. ٠ : غاقل) ًاضيأ ناللا يفو « (نيب) ناللا :رظناو «قافلتو نايبتو ءءاقلت فرحأ

 . «نايبتلا الإ هل ريظن

 ,158 ءااالص اج ةيفاشلا ىلع يضرلاو ,١ص هج يفاريسلا حرش :رظنا (0)

 .ناببتلا اهنم : هبه و «رد يف ()

 مقللا مظع :كمحلا يفو بقللا ريبك ةماقلتو باقلت لجر : (مقل) ناللا يف (5)

 هيف يذلا نيحلا ديرت افإ ابجتنم ىلع تتأو ءاهرضم ىلع ةقانلا تتأ» :؟؛ابص ؟ج هيوبيس باتك يف 0)

 اهرض :براض ةقانو» (برض) هيف يذلاو «نامللا يف ًاضيأ ىنعلا اذ بارضت ىلع رثعأ لو اذه. «بارّصلاو :جاتنلا

 انته يريصلا مالكو هاهبارض نمز ىلع يأ رسكلاب ايرضم ىلع ةقانلا تتأو ...براضك بارضت ةقانو «بسنلا ىلع لحفلا
 .ا١ص هج يفاريسلا حرش يف هصنب

 - «قد و «هرداو «به يف صقت ()

 بالا يع



 فُرْحخَأ ةثالث ىلع داز ام رداّصَم باب
 كلذو ؛سايقلا قرافي هردصم داكي ال فرحأ ةثالث ىلع داز ام نأ ملعا

 . هيف فرصتلا لق هباب يف لق امو ؛يئالثلا نم لقأ "هنأ

 اَمَأَف ءلوصألاب "”ًاقحلم وأ ("”لوصأ) فرحأ ةعبرأ ىلع ناك ام :كلذ نف

 ةَجَرْحَد ُهَنْجَرُحَد وحن لمَ لاَثم ىلع ءيجي مزاللا هردصف ؛"لوصألا
 هه ماس ه8 رم فاس ش م

 .ىلصألا اذبف هءاذغ تنسحأ اذإ َةَفَهْرَس هتفهرتو َهَلَقْلَف ُهَنلقْلَقَو

 نم وهو  َةَلَوْخَر "ةَتلَوْخَزَو َكَلَقْؤَح "تلقْوَح :وحن قحللاو
 هَنلقلقو ءالاَْلز ُهَنْلَرْلَر اولاق ءلالشف ىلع هردصم ءيجي دقو « '"الْخّزلا
 .ًافاقزس ةَتفهْرَتو ءالاقلق

 رخآ لبق نوكت يتلا فلألا نم ًاضّوع ءابلا اوقحلأ افإو :"هيوبيس لاق

 .لاقلقو لاَرَلِ فلأ يعي وم فرح

 .هنأل : هلو هد يف ()

 .لصألا يف صقن (5)

 .قحلم :«ش و «بد» يف (؟)

 .لصألا امأف ؛ «قد و هد يف ()

 .هتلقوح : «قد و «ب» يف (0)

 .لوحر ىلع رثعأ لو ءةلحرلا نم وهو ةلوحر هتلوحرو : «ق» و «ب» يف (5)

 وم هل َوْحَّرَو هناكم نع ّلَز :امْهالك لوحزتو ًالْخَر لحزي ءهماقم نع ًءيشلا لحز» : (لحز) ناسللا يف ()

 .لْخّرلا ىنعب ٌرَدْسَم هنأ ىلع ةِلَوْحَر ىلع هيف رثعأ لو اذه . «ةلازأو هز
 .؟ةدص ؟ج باتكلا :رظنأ (8)

 - «ق» و «(رذ و كابا ف صعن (3)

 هاولالا



 اذه يف ءيش عنتمي ال هنأل ؛ٌةَللْنَفلا هّسايقو بابلا اذه لصأ ناك اًئإَو

 نأ بجوف - ًاريثك ناك نإو كلذ ضعي يف لالغفلا نم نم عنتمي دقو

 .بابلا هيلع يذلا لصألا وه ماعلا نوكي

 ؟!"اجاّرخد هيف ْعَمْنُي لو دَجَرْحَد ُهّنْجَرْحَد :لوقت كنأ ىرت الأ

 لاَرْلُرلا وحن لوألا ميتفب  "لآلُعَقلا هيف زاج ًافعاضم َتْلَلْعَف ناك اذإف

 .فاهّرّسلا :نولوقي ال ءفعاضملا ريغ يف هلوأ نوحتفي الو «لاقلقلاو

 "”نمدق دقو  ةينبأ ةعست يهو «ءلصولا هلوأ يف نك ام كلذ نمو

 ناكو  ردصملا ثلاث رسكت كنأ الإ ءابلاعفأ ظفل ىلع اهّرداصم نوكت  اهركذ

 :ًاقالطنا قلطلا :كلوق وحن كلذو هأفلأ هرخآ لبق َدْيِرَتو  ًاحوتفم لعفلا يف

 ءأذ انؤلجلا 1دآْجاَو اباتيرشا باَبْشاو :اراّرمْحا ٌرَمْخاَو ءأراتقفا َرَدَتْقاَو

 رخَتْساو أراَرعْشُقا ٌرعَشْفاو ءأساتنعفا نسنعقاو ءاناقيشخا '”نَشْوّشْحاو

 ىلع هتيثاح يف نابصلا حيرصتلا نع هلقنو اتم ؟ج حيرصتلا يف يرهزألا يريصلا نع كلذ لقت )١(
 لوأو «جارحد هيف عمي ملو» :ةهص ةج يف شيعي نبأ لاقو «كلذب لاق نم لوُأ يريصلا ىيلو ؛؟ءص ؟ج نومثألا
 هيف عمي لو» :ةاذص هج يفاريلا حرش يفف هيلإ ةراشإ نود يريصلا هنع كلذ لقنو ءيفاريلا وه كلذب لاق نم

 اذ اص كبرمل يف سيل» باتك يف 1 يواخ نع | لاق دقف سل نع عمس م اجارحد نأ نورخآ ركذو « «جارحد

 ٌةَجَرْخَد ةءيشلا جرحد» (جرحد) ناسللا يفو , اا تُجَرْحَد ءاولاق 5 ءاقَلس تُيَقَلَس ءاولاقوم :عاص اج فصتلا

 ةجرحد ىلع جرحد وحنوءبجاملا نبا لاقو (جرحد) سوماقلا ًاضيآ رظناو هرودح يف عباتت يأ .جرحدتف أجاَرْخدو

 .!؟!ص اج ميركلا نآرقلا يف اتالاعتناو رداصملا :ًاضيأ رظناو ,كالاثص اج ةيفاشلا ىلع يضرلا :رظنا «جاّرْخدو

 .االكص اج ةيفاشلا ىلع يضرلاو ,؟ةةهرص ؟ج هيوييس باتك :رظنا (؟)

 ةرصبتلا نم قبس اهف 155  ة؟ح ص رظنا (5)

 . :ةعرلا عم ماد يأ أذاَولْجا ريسلا ةولجا» : (ذلج) ناللا يف ()

 . «ةغلابملل وهو هتتوخخ تدتشا :ءيشلا نشوشخا» : (نشخ) ناسللا يف (5)

 لالالا



 تناك ؟ لصو تافلأ  ابلئاوأ يف يتلا  رداصملا هذه تافلأو ءاجاَرْخَْسا

 .اهلاعفأ يف (””كلذك)

 هلَوُأ رْسَكَو ءهرخآ لبق فلأ ةدايزب ًاضيأ هردصف لعّْفَأ ىلع ناك ام اَمأَ

 .ءاطغإ ىطغأو آناتْحِإ َنَسْحَأو ءاماَرْكإ َمَرْكَأ :كلوقك

 فلأ باهذ نم اضّوع ثينأتلا ًءاه ٌءَرْخآ مزليف بابلأ اذه نم لتعملا اّمأو

 ."ةنآلإ تنلأو ٌةَباَضإ تْبَصَأو ةَماَقِإ تْمَقَأ :وحن كلذو هلاَعْمإ

 َمَرْكأو ءاناَسْحِإ َنَسْحَأ :تلق ؟ ًاناَيْلِإو ًاباّوضِإو ءاماَوُقإ :لصألا ناكو

 نيتللا واولاو ءايلا يتكرح اولقنف / َلعفلا اوُلَعُأ 5 ردصملا اوُنَعَأ مبنكلو ءأمارْكإ:[ا /0:3]

 ؛ناتكاس ىقتلاو «نيفلأ ءايلاو واولا تبلقتاف اّيلبق يذلا فرحلا ىلإ فلألا لبق

 يف ءاه اهنم ّضْوُعَو ءاَمهاَدْحِإ تَقَدَحَف ءاهدعب يتلا هفلألاو .”ةبلقنملا فلألا

 .ةماكلا رخآ

 هتبَراَض :كلوقك ٌةَلَعاَفُم (”هل) مزاللا هردصف َتْلَعاَف ىلع ناك امو

 . (”ةَمصاَخَم ُةُتْيَصاَحو) ةَلَئاَقَم ُنلئاَقو ةَبَراَضَم

 .ًالادج ُهَتلَداَجو ءألاّتق َةَيْلَتاَق وحن لاعف ىلع ءىجي دقو

 ءلاعفلا عنتمي دقو ءءانبلا اذه عيمج نم عنتمت ال اهأل ِةلَعاَفُم :درطملاف

 .ًاداعق الو ءأسآلج ْمَيْنَن ملو ةَدَعاَقُم ُهَتْدَعاَقَو َةَسْلاَحُم َهُتْكَلاَج :اولاق

 0 قدا قف ةدايز: (0)

 .ةيالإ تيلأو : «قد» و هيد يف (5)

 .ةلتعلا فلألا 2 «ق) و عر و هنبد ُق )0

 رج ِق ةدايز قح

 قد 4 صقن (5)
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 ًابيِرْطَت هنْبَّرَص :وحن ليعُفّتلا (”هل) مزاللا هردصف لّكَف ىلع ناك امو

 .ًاعيطقت هّنْمْطَقو «ًايلغت ُةُنْمْلَعَو ءاليتقت ةُنَتَقو

 ءاَيظْعَتو ةَمْظْعَت دعت ةَندّظَعو هاك م ةَمرْكَت ُهّنُ ةنْمَرَك :وحن ةلعفت ىلع ءيجيو

 ةُثيَلَسو ةَيِرْعت ُهْيَرَع وحن ةلعفت مزل ًافَعاَضُم وأ ًالّثعم هنم لعفلا مال ناك ٌنإف
 ىلع بارعإلا عقي نأ ةيهارك ايرْعَت هّنْيٌرَع نولوقي الو يوت َةُنْيَوَسو هةيلئست
 .اهلبق ام روسكم ءاي

 ا" :جارلا لاق « ("”لتعملا يف) ليعفتلا رعشلا يف ءاج دقو

 ٌةّلعْفَتلاَو ءليعفتلا هيف زوجي م ةلزنمف ءانبلا اذه نم زومبملا اّمأو صاب مه
 لطم 5 0220

 .ةئطخت اةعيطخت ة ةتاطخو « «ةقنبتو ءًائينبت اه :كلذو

 لّكفَتو ُلَلْعَفتَو اق وف :وحن ةدئازلا ءاتلا هلوأ يف ةلثمألا نم ناك امو
 ردصلا | نم عوم هرخآ يلي يذلا لا فرحلا أ ينالا هلعف ظفل ىلع ةردصف

١ 

0 

 .2ق» و «ب» يف صقن )١(

 . هيمو لصألا يف صقت 0
 دحأ ركذي لو ءاهريغو ةفللا بتك يف روبشم رعشلا اذهو ةيفاشلا دهاوش حرش يفو هسا ىلإ ده "ل

 , «ةلئاق الو هنت

 ؟ج صصخلاو :,؟ةهص ؟ج فصلملاو **"ص ؟ج صئاصخلا :رظناو ؛؟هالص هج يقاريلا دهاوش نم وهو

 ؟ج ينيعلاو 56ص ؟ج برقملاو تالص ةيفاشلا دهاوش حعرشو ههدص اج ؟ءاص ؟ج صئاصتخلا :رظناو ءةص

 سورعلا جاتو (ارت) و :« ؛ليش) ناللاو ء(لبش) حاحصلاو ؟؟ص ؟ج ينوم ثألاو ادص ؟ج حيرصتلاو :هالاص

 هبش ءزوجعلا :ةلهشو «ىلعأ ىلإ ءيشلا عفر يهو ةيزتتلا نم :يزني .همةص ةيبرعلا دهاوش مجعمو « (ازن) و « (لهش)

 .ةباشلا نم فعضأ اهنأل ؛ةلهشلا صخو ءأيبص صقرت ةأرما ديب رثيلا نم جرخيل ولدلا اهب بذج اذإ هيدي

 .ةئطختو ًائطخت :لصألا يف (9

 5 فينس



 و و ًالقلقت لقّلقَتو ءاجّرحَدت َجَرْحَدَتو ءاَلعَ مَلعَتو ءأبّرضت بّرْصَتو

 .هللا ءاش نإ هفرعاف رمسم سايق اذه (الكت

 نأ :هبابف ةثالثلا زواج امم ةدحاولا ةرملا تدرأ اذإ كنأ معاو :لصف

 ةدحاو ةءاطْغإ ْتْيَطْعَأ :وحت ترثك وأ هفورح تلق ءاهلا ردصملا رخآ يف ديزت

 تنَسْنَعَقاو ,ةدحاو ٌةَجاَرْحَتْسا ُتْجَرْخَتْساو , (ًةدحاو ةقالطلا "'تفلطناو)
 ُهَتلْرْلَرو ةدحاو ٌةَجَرْحَد ُهَتْجَرْخَدو ةدحاو ةجيوزت ُهتْجَّوزو «ةدحاو ةَساَسنعَفا

 باتل لصأ وه اّم ةدحاولا ةرملا ينبت كنأل ؛ةَلاَرَْر :لقت الو  ةدحاو هَلْ
 تْدَخآو) ّثدحاو ٌةَلَئاقَم ةّنلَئاَقو  انمدق 6  ةَللتَف :تللَْف يف لْصألاو
 تلَعاَف ردصم لصأ نأل ؛ (ًةدحاو ةلاتق لقت "الور « (ةدحاو "ةوَخاَوُم

 َبّلَقَتِو ٌةدحاو َةَملعَت َمَلَعَت :كلذكو ءلصألا وه امم ةدحاولا ةرمل ينبتف ةلعافُم
 ها سس

 .هللا ءاش نإ سقف اذه ىلعف ءةدحاو '"َةلْفاَفَت َلَقاَغَتَو ٌةدحاو دبع

 .اًلعت مّلعتو : قدا ف هئاكم قو ء رش ف ةدايز اهلل

 ءارش 2 صعن ()

 ء عقودا و «بد»او لصألا ف صقت (؟)

 -ةدحأو ةلتاقت لتافتو : «ب» يف (4)

_ 1 



 لاَعْفَأْلا ظْفَل نم ةنكمألا ءاَّمْسسُأ قاقتشا ُباَب
 هنم عضوملا ٌمماف  لبقتسملا يف نيعلا رسكب - ٌلعْفَي َلَعَف ىلع ناك ام اّمأ

 (”يذلا) ةعراضملا فرح ناكم ًايم عضوملا / لؤأ يف "نأ الإ لبقتسملا ظفل ىلع
 (سِبْحَي َسَبَح (و هّسِلُجَم اذهو ”'ءسلجي َسلِج) :كلوق كلذو «لعفلا لوَأ يف
 هيف سلج يذلا ناكملا ينعي هّبرْطَم اذهو «ْبِرْصَي برضو ءهَّسِبْحَم اذهو
 . (”هيف) برضو « (هيف '"' سبُح)و

 ًابَّرُغَم برض :تلقف لَعْفَم نيع تحتف ظفللا اذه نم ردصملا تدرأ نإف
 ديرأ ولو َاَرفلا ديري 4ّمَمَمْلا "َنْيَأِم :لجو رع هللا لاق ءًاسَلْجَم !"سلجو
 لاقو «تيبي تاب (”نف) عضوملل تيا :لاقي اك َرِفَمْلا :ليقف ركل ناكلا
 ًافْيَع يأ «أشاَعم "راََنلا انّلَعَجَوِل :لجو زع هللا

 ىرجم يرجي  وحنلا اذه ىلع  لعفلا نم هتققتشا اذإ نامزلا مسأ كلذكو
 ىلع يأ ءاّبجتنَم ىلع تتأو ,«”اهيرضَم ىلع ةقانلا تتأ :مهلوق كلذو ناكل

 1 1 .بارّضلاو جالا نيح

 .نوكي هنأ الإ : ه» يف ()

 . «يتلا» لصألا يفو «ق» يف صقت (5)
 , «مب» يف صقن (7)

 . «ق» و هرم يف صقن (4)
 . «ق» يف صقن (0)
 .يبيما ردصتا :انه ردصلاب هدارمو اذه ءاسبع نبحو : هق»او هر»او هاي» ىف 0)
 .ةمايقلا ةروس نم ٠ ةيآلا (9)

 ءأسلا ةروس نم 0١ ةيآلا (ه)

 .ةرصبتلا نم قبس ايف !الاص يف (5) مر شماع اضيأ رظنإو .140ص ؟ج هيوبيس باتك :رظنا (3)

 ولالا

 ب / ١7



 سايقلاو «نامزلاو ناكمال اقفاوم رسكلاب لعْفَم ىلع ردصملا ءيجي دقو

 زع هلوق هنمو «عوجرلا ىنعب عجّرملا :كلوق وحن كلذو ءانركذ 5 حتفلاب ٌلَعْفَم

 نَع كَنوُلأْسَيَول :لجو زع هلوقو ُْكَعوْجُر يأ «ةُكْمِجْرَم "'هِئلإ» :لجو
 يف يأ) «(””الو) ضيحلا "يف ًءاسنلا اون ارهاق َىَدْأَوُه لق ِضيِحَمْلا

 . (”ضيجلا

 :اولاقو ءاردصم هولعجف زجعلا نوديري - رسكلاب -'ٌرِجْعَمْلا :اولاقو

 ةةٌرِجَْمْلا :نولوقيف ثينأتلا ءاه هيلع نولخْديو  سايقلا ىلع .رجْعَمْلا
 . (''ةرِجْعَمْلاَو)

 ؛سايقلا ىلع هوحتفف (ٌةَبَتْحَلا :”اولاقو) (ةَبتمَلاو ”!ةّرْذْعَمْلا :"'اولاقو)

 .ردصملا هنآ

 ةَلرَمْلا :اولاق «ءابلا أضْيَأ ةنكمألا نوُقحْلُي دقو
 1 :"'"!يعارلا

 اليِقَم داَرَقلا اه عيطتسي ال ةُرَه َقْوَف َنيففارَم تيب

 لاق (”و) ءللزلا عضومل '”

 .سنوي ةروم نم ؛ ةيألاو :ماعنالا ةروس نم ٠> ةيآلا )١(
 .ةرقبلا ةروس نم 585 ةيآلا 5

 .خستلا قاب يف دوجوم ريغ (5)

 . هرم يف صقل (8)

 .؟ةالص ؟ج هيوبيس باتك :رظنا ()

 .هيوبيس يف ال قفاوم «ق» و «رد يف امو هب» و لصألا يف صقن ()

 .«ق» يف صقن (7)

 .سايقلا ىلع هوحتفف ةبتعملاو «ةبتعملا :اولاقو : هر» يفو «ءق» و «بم يف صقت (ه)

 - «ب» يف ةدايز (9)
 ا؟اص هئاويد :رظنا )٠١(

 هد_ ؛ج صصخلاو 55ص يشرقلا ةربمجو 150. ةج ناويحلا :رظنأو ؟؟!ع ؟ج هيوبيس دهاوش نم وهو

 .؟الاص ةيبرعلا دهاوش مجعمو «(للز) سبورعلا جاتو ناسللاو ء1*؟م ااجو

 ل ااالك



 5 ءألاقَم ناكل لصألا ىلع ءاج ولو ءروسكم ردصم اذهف َهَلوُلْيَق ديري

 .انركذ يقلا رداصملا نم هريغك هَرَسَك هنكلو َأشاَعَم شيعي َشاَع :لاقُب

 هنم نامزلاو ءردصملاو :ناكملاف احوتفم ('”'وأ) اموضم هنم لُكْفَي نآك امو

 ينعي ٌّلَتَقَم اذهو الَثَقَمَو (”التق) َلّثْقَي َلَثَق :وحن كلذو .دحاو ظفل ىلع

 .نامزلا كلذكو «ناكملا

 اوحتف افإو «نامزلاو «ناكملل "اهَّسِبْلَم اذهو اسَبْلَم سبي سبل :لوقتو
 ىلع لِعْفَم يف ءاج 5ك هلاثم ىلع ئجي ملو  اموضم لّمفي (هنم) ناك امم ناكملا

 لَمفَم ىلإ هب لِدُمَف لُمْفَم مالكلا يف سيل هنأل ءلمْحَمو برْصَم :وحن هلاثم

 امل مضلا وه يذلا - ْلْصألا كرت امل هنأل ررسكلاب لعفم نم ىلوأ ناكو «حتفلاب

 ٌفَحَأ هنأل ؛حتفلا ىلإ لدُع  نيءانبلا دحأ ىلإ "هّلذَع َبَجَو (”و) انركذ

 .ثاكرحملا

 ىلع نامزلاو ءردصملاو ٌناكملاف ءاف نبيف واولا يتلا وأولا تانب نم ناك امو

 .دروّلاو ءدعؤملا ”':وحن) رسكلاب لعفَم

 ."'ةَدِجْؤملاو «"ةدعؤملا :لاقيف ءابلا ردصملا يف دارّتو

 )١( «قق» يف صقن ,

 ره يف ةدايز (؟) .

 ) )9,؟ الص ؟ج ةيوييس باتك :رظنا

 «ق» و «ب» يف صقن (؛) -

 ) )5.لصألا يف صقت

 ) )9,هلودع :هق»ا و ند و هبه يف

  )9.رياغم .طخي شمابلا ىلع كردتسمو «لصألا يف صقن

 ) )8,؟ةةلص ؟ج هيوييس باتك :رظنأ

 ..لعقم ىلع اذه ءاج انإو :ةدروملاو :ةدحوللاو ءةدعوللا :لاقيف : «ق» وايت ف ل
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 مزل واو هلوأو لعق ىلع ءاج ام نأل ؛ يسكلاب لعْفَم ىلع ءاج اغإو
 نوكي نأ مزليو «"انمدق اك واولا فذح همزليو ءسسكلاب لعْقي هلبقتسم
 ىلع لالتعالا همزلي ال ايف رداصملا نم ءاج دقو «لبقتسملا لاثشم ىلع ناكملا

 مزليو وىاولا فذجب لالتعالا همزلي لاثملا اذه ناك '"اَمَلَق لمْفَمو :لعفت

 ناك ام اذه ىلع اولمح مث كلذك نوكي نأ اضيأ ردصملا "اوُمّرْلَأ لعفي هلبقتسم

 :وحن كلذو ءةكرحو ءاي نيب ةعقاو واولا نوك يف اهكارتشال لَعْفَي لعَف ىلع
 كلذ يّوقُّيو هَّلَحْوَم / اذهو ءلّحوي لحوو (هّلِجْوَم اثاذهو) ُلَجَوَي لجو اميل

 وهو لِعْفَمْلا ىلع هب ءاجف نَبكلا "نوديري) 'ربْكَمْلا ُهآلَع :حيحصلا يف مهلوق

 .ربكَي ربك نم

 لَحْوَمو لَجْوَم :نولوقيف نوحتفي برعلا نم اموق نأ "سنوي ىكحو
 :وحن (”اذه نم) لبقتسملا يف مست واولا نأل ءبَكْرَي بكر :ىّرْجُم ِهْوَرْجَأ
 .لَجْوَي لجَو

 وأ ءاي بلقنتف قاولا لِي نأ هتغل نم نإف لحْؤَمو لجْؤَم مَسَك ْنَم اّمأو
 وأ ءاي بلقنتف ّواولا هذه قحلت ةلعلا تناك اماف ءْلَجاَيَو ."ّلَجْبَي وحن افلأ

 .ةرصبتلا نم قبس ايق 45 765 ع :رظناو ءانركذ 5 لصألا يف (1)

 .لاثملا اذه ناك مث : قد و «ب» يف (0)

 .اومزلأق : «ق» و «ب» يفو لصألا يف 0
 .لصألا يف صقت (©)

 , (ريك) ناللا :رظنأ (5)

 .رياغم طخم شماهلا ىلع كردتسو «ب» يف صقن (0)

 اآءا؟بص ؟ج هيوبيس باتك :رظنا ()

 ءاذه لبقتسم يف : «ق»و «ب» يفو ءلصألا يف صقت (ه)

 فك خاص 5ج ةيفاثلأ ىلع يضرلاو .؟ةالص ؟ج هيوبيس باتك :رظنأ 0
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 اذه يف ٌمضوملا رسكف هب ِهّبُش هنم فذحتف ْدَعَي دَعَو يف (”واولا) قحلي اك افلأ

 .كلذ يف َرُك 5 (”هلكز

 هيف ناكملاو نامزلاو ندصملا َمزَل آمال هيف ءايلاو واولا تناك ام (”امأ) و
 وعدي اعد :كلوقك افلأ ("هيف) ءايلاو واولا بلقنتو «نيعلا حتفب ُلَعْفَمْلا
 ةحتنلاو فلألا ٌنأل ؛هاَمْرَم اذهو هّىِمُرَم ىمْرَي ىَمَرَو ُكاَعْدَم اذهو ءىعُدَم

 الو «اةَيمْحَمَو ءةَيِصْعَم وحن ءابلا هنومزليو ءكلذ ضعب نورسُكَي دقو

 الأ /”ءايلاو) واولا ىلع لقثتسي بارعإلا نأل ؛ءابلاب الإ اذه نم روسكملا ءىجي

 اهيلع بارعإلل الاقثتسا ةزمه نيفرط انعقو اذإ ءايلاو واولا نوبلقي مهنأ ىرت
 اذإو ؟ءايلاب ئياطقلاو « ('”اواولاب) ؛ٌواقشلا اهيف لصألاو ًءاطعلاو .ءاقشلا :وحن

 ءءايلاو وأولا نيبو بارعإلا نيب لوُحَت ءابلا نأل ؛تّحَّص ءابلا اهيلع اوداز

 .ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ فرعاف ةّياطَعلاو «ةواّقشلا :وحن كلذو

 هنم نامزلاو ردصملاو :ناكملا ظفلق فرحأ ةثالث نم ٌرثكأ ناك ام اّنَأو

 ردصلاو ٌيَرْخَدُّم وهف ءيشلا َتْجَرْحَد ( :”كلوق)وحن كلذو ءلوعفملا ظفلك

 (َلَئاَقُم "ردصملاو) ؛لَتاَقُم وبف ةّتْلَتاَق :كلذكو ءأضيأ ٌميَرْخَدُم ناكملاو «نامزلاو

 .ناكملاو نامزلا كلذكو ءاضيأ

 )١( «ق» و ههب» يف صقل -

 - «ق» و هر» يف صقن (5)

 . «ر> و «ب» يف صقن (؟)

 ,؟ةالص ةج هيوييس باتك :رظنا (5)

 . «ب» يف صقن (5)

 . هر» يف صقن (1)

 . «ق» يف صفن (0

 ١اخ)ا -



 2 م 2 ثم 5 2 5 3

 .ةجرخمو هلَخُدَُم أدهو ءاجَرخُم هتحرخأو الخيم هتلخدأ :لوقتو

 نب ةيهأ لاق 0 و م ب 3 اذهو 0 ماع ىّسْمأو أ 5 ع 6 | :لوقتو

 اة كلصلا يأ ع

 امتاتو ب امج هس راشإو ( ب موا ادم اوم هلأ عا

 : أذبف انءاَسم ءانحابص أ

 يل

 اََعْنُخ يح ىلع ماّمَه نبا َراَفَم ةققلعو ٍراَزإ يف الإ يه انو
 :هيوبيس دشنأو ءآراَعَمو ةَراَغِإ َراَغَأ نم وهو «نامزلا مسا اذبف

 "بْرَكلانمنانيجلاءاذإو جنو ًالئاقتيىرأ القحلتاقأ

 ىتح يأ اردصم نوكي نأ زوجيو «لانقلل اعضوم ("'يل) ىرأ ال ىتح يأ
 .الاتق يلح ىرأ ذل

 .هق» يف صقن )١(
 ؟ءاضص هتاويد :رظنا (1)

 م5 فءص اج شيعي نباو ١ص هج قاريسلا حرش :رظناو :؟هءمص ”ج هيوبيس دهاوش نم وهو

 اهو ءانحبصم» و ءاناس» :هلوق يف دهاشلاو (اسم) ناسللاو حاحصلاو "١٠ص 4١ج صصخلاو :ةءص ءج ينوثألاو

 تقوو ءاسمإلا تقو دارأ هنأل ءنيردصم اناك نإو فرظلا ىلع حيصملاو ىمملا بصتو :حابصإلاو ءاسمإلا ىنعمي

 .هماقم ردصلا ماقأو تقولا فذحف حابصالا

 .فرظ انبف : هر» و «ب» فو ءلصألا يف (0)

 .يليقعلا محازُم وه ()

 .ةردبتلا نم قبس ايف ؟١6ص رظنأ .فورظلا باب يف رم دقو ريركم دهاشلا اذهو

 .؟ةهص رظنا لعقلا لمع رداصملا نم لمعي ام باب يف ىضم دقو .رركم دهاشلا اذه هز

 5 ِق ةدايز 0
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 لاّعفألاو ءاممألا ةينْبَأ ْباَب
 :ماسقأ ةثالث مسقنت اهيف ةدايزال يتلا ءامسألا ةينبأ نأ معا

 .يسامخ :ثلاثلاو ءيعابر :يناثلاو ءيئالث :اهدحأ

 فرحأ ةثالث رفصيو عمجيو ىنثي يذلا مسالا ةدع هيلع نوكتام لقأو
 ب/ 14 .مسالا يف ردقم وهو /فرح هنم فَدحُي نأ الإ «لوصأ

 جاتحُي هنأل ؛”(فرحأ) ةثالث "'(ةدع) لوصألا لقأ نوكي نأ بجو اغإو
 .ةماكلا نزو هب ٌفَرْمَي فرحو «بارعإلا هيلع عقي فرحو هب ْادَتْبَي فرح ىلإ

 :ةرشع ةدايز ريغ نم ةيثالثلا ةينبأو
 لعقو ءلَبَج وحن لّعفو درب :وحن لثقو «لذع :وحن لقفو ء,بْلَك :وحن لعق

 وحن لعفو :ليإ :وحت لعفو «بنع :وحن لّعفو ءلُجَر :وحن لُعفو ءذخف :وحن

 .قدع :وحن لّعفو ءدْرَص

 "”(رخآ) نم فذح مو هدي :وحنف ءانبلا اذه نم فرح هنم فذحام امو

 :رعاشلا لوق كلذ ىلع كلدي «لعفلا مال يه ٌءاي اهنم دحاو لك
 اكادبضتو ماضُت نأ كناعنمت دق' قّرحُم دنع فورعملاب ناَيَدَي
 : رخآ لاقو

 ا"نيقيلا رّبَخلاب ناّيَمَّدلا ىَرَج اََخِبُد رجح ىلعانأؤلف
 00 ءاهبيلإ ءايلا ةينثتلا يف امر

 مرا و مابا ِق صقن )١(

 يقض وا كرد وا اين» ق صقن (؟)

 ,.«يداو هره ف صقن (؟)

 .ةرصبتلا نم قيس اهق هة4ص :رظنأ .بنلا باب يف رم دقو ءانه رركم دهاشلا اذه ()

 ا اخ خ5-



 (يْذَغ '"لصألاو) ٌواولا هرخآ نم فذحف يدع هلصأ َدَغ :كلذكو

 :ديبل لاق «ءلصألا ىلع رعشلا يف ءاج

 "ةقالَب ًاوُدَغو اَهوُلَح مو باب ابلُمأو رايدلاك الإ ُساَنلا اَمَو

 :ةسمخ يعابرلا ةينبأو

 :وحتن للغفو نر ون لت " جربز :وحن للعفو ٠ رْفْعَج وحن للثف

 .رطمق وحن (”عبارلا يف) ثلاثلا مْعْدُم ”(نْيَغ) لقفو ."عّرْجم

 ةينبألا يف هيوبيس هدعي ملف ىلوألا ماللا حتفو ءافلا مضب لّلْخُف يف اوفلتخاو
 .بَدَخُج :ءاج "(دق) :اولاقف هبهذم بهذ نمو "”شفخألا هّدعو «ةيعابرلا

 8 8 (١1]م 3 5 . قل .

 (بداَخَج نم !فقَحُم أ ايَدَحح نإ :لوقي هيوبيس بهدم بهذ نمو)

 ُدَْعُيال لصأب "سيل امو ءلصأب سيلو

 ,«قن و «رم و هب» ف صقت )١(
 نم قبس ايف ةةهص رظنا .بللا باب يف-هب فلؤملا دابشتسا قبس دقو انه رركم اذه ديل تيب ؛*

 .ةرصبتلا

 .حاللا ةنيزو ءبهذلاو :يشولا :ابنم ناعم ةدع هل جربزلا ()

 .قوشمملا ليوطلا :ليقو :؛ليوطلا :عرجبلا (5)

 .«ق» و هر» و لصألا يف صقن (ه)

 .«ق» و هب» يف صقن (0)

 .؛؛ص اج ةيفاشلا ىلع يضرلاو نص ةجو /7/-ص هج قاريسلا حرش :رظنا 8)

 هرم يف صقن ()

 .(بدخج) ناسللا :رظنا .نيلجرلا ليوط رضخأ دارجلاو بدانجلا نم برض :بَدْجلا (ه)

 -«ق» يف صقن )٠١(

 ءيش الو للف الو لّلْمَق لاثم ىلع ةعبرألا تانب نم مالكلا يف سيلف» 76ص اج هيوبيس باتك يف (10)

 عبرأ هيف ىئاوتت مالكلا يف فرح سين هنأل ؛للاَعُق لاثم نم افوذحم نوكي نأ الإ للْمُ الو ءهركذن مل وحنلا اذه نم

 .«تاكرحتم

 .هي دَثْكُيال هل لصأأل امو ؛«ب» يف (0)
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 يف العجُي م كلذلف ؛دباَدُهو طبالُع نم ناففخم ا"ةيّدمو ,"طبلغ كلذكو
 ةدحاو ةماك يف تاكرحتم عبرأ ' "ذيب عج ممالك يف سيل هنأل ؛ةينبألا لوصأ

 هب لصتاو ايضام ناك اذإ لعفلا مال َنوُنْكَسُي ممأ ىرت الأ ءناسللا ىلع هلقثل
 تاكرحتم عبرأ نيب عملا نم أرارف ؛ثنؤملا ةعامج وأ ؛بطاحملا وأ ءلكتملا ريض

 ؟َنْيَرَطو «تْيَرَفَو «تْبَرَض :وحن يف

 نكْمُأ "نافرحلا سناجتو ىرخأ ةماك نم عبارلا كرحتملا ناك نإ كلذكو
 نوهركي اوناك اذإف ْواَذ دمحو كَل لعَج :وحن هيلي ايف مغذأو ءاهنم لوألا
 1 دِشَأ) ةدحاو ”ةللك يف اهل ٍمَْف نيتلصقنم نيتك نم تاكرحتم عير عاتجا

 .(تاكرحتم عبرأ ىلع لوصألا "اني ل اذهلف ؛ةيهارك

 لمّتحاو هب َدَنْعُي م "ةماكب ةماك لاّصَنا وأ فذحب سايق هّيِلإ ىدأام اّمأَف
 .ضراع هنأل ؛هّلقُ

 : "هي وبيس هركذ اهف : ا"!(ةعبرأ) ىسارخلا ةينأو

 ,/'"لمْغَدُف :وحن للعفو ءشرَمْحَج :وحن |لَلْعَفو لِجْدَتَس :وحن لّلَعَف

 .مظعلا مخضلا :طبالعلاو طبلقلا (0)

 .رصبلا فيعض وه :ليقو ..ادج رثاخلا نبللا :ياَدَيلاو ديدَبلا ()

 .؟5هص ؟ج هيوييس باتك :رظنا (5)

 ...نكسأ نإف نافرحلا ىناجتو :لصألا يف (5)
 .ةدحاو ةماك يف ةيهارك دشأ ابل ميف :هر» ف (ه)

 .لصألا يف صقت (0)

 ...ىلع لصألا قبب ل هق» يف ()
 .هب دتعي ل :هلوق نيبو ةللكب :هلوق نيب لصألا يف «ةعبرأ» ةءاك تمحقأ (4)
 .هق» و لصألا يف صقت (5)

 )٠١( ؟ج هيوبيس باتك :رظنا ص56١,

 .لبالا نم مخضلا ريصقلا :لعذتلا (0)
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 /دحد] ١

 "بكطزق :وحن 0 آِدفَو

 1 اذهو ”علَدنم :وحن لللُتُم وهو رخآ ءانب ”هيوبيس ا""(نيغ) دازو

 "'(هيلإ) عقي ل ”[هنأل] اًنِإو دنع حصي 1 هنأل اَمِإ !هيوميس هركذي

 .دئاوز ريغب ءامثألا ةينبأ لصأ اذبف ءهباب يف "هذوذغل

 «ةريثك يهو «دئاوز يبف ءاَمَْألا فورح نم لوصألا هذه ىلع داز ام

 /.هللا ءاش نإ لاعفألاو «ءامسألا نم اهتدايز عقاومو هدئاوزلا فورح ركذأ انأو

 َرْشَع ةسمخو ءلوصأ اهنم ةعبرأ «ءانب رشع ةعست ابلف لاعفألا اَمأو :لصف

 :يعابر دحاوو «يثالث اهنم ةثالث :لوصألاف «دئاوزب

 مرَك :وحن لُعفو «بكّرو برش :وحن لعفو رَمَأو « «سلج :وحن لَعف ؛يقالثلاف

 .فرظو

 "فقُرتو ءجَرْحَد :وحن للعف :يعاَبّرلاو

 :نيمسق مسقنتف :دئاوزلا اهيف يتلا ةينبألا اًمأو

 .لصولا فلأ ةدايز ريغب رخآلاو ءلصولا فلأ ةداي زب اهدحأ

 .«ةقرخ ةعطق يأ ةبعطرق هيلعامب ؛يعطرق) ناللا يف (1)

 «ق» يف صقن )١(

 ٍحاّمّسلا نب ركي وبأ وه ءانبلا اذه داز يذلا ()

 محلا قخأو .ةلقبل عدلا وهو اساخ يساخلا يف يرشلا نب دمم دازوم :4س هج ةيفاشلا ىلع يضرلا يف (8
 يذ ةرثكل ةدايزلاب محلا ىلؤألاف نْيَردان اهرابتعاب نانزولاو ايزو ةلاصألا نيب فرحلا ددرت اذإ هنأل :نونلا ةدايزب

 يفو «لوصألا رثكتف ْعُقْرْيال َقْرَخ كلذو .العَف لْئينُك نوكي نأ زاجل ًالللخُت َعلدْنُه نوكي نأ زاج ولو ...ةدايزلا

 لصأأل هنأل ةدئاز هنون نوكت نأ بجو ممالك نم هنأ حص اذإف ءةيبرع اهنإ :ليق .ةلقب علدتبلا» (علدنه) ناللا

 .«..تئاف ءانب وهو «للعتف اذه ىلع ةيلكلا لاثمو ءابلباقيف اهئازاي

 الكلا متلي هبو .خسنلا عيمج يف دوجوم ريغ نيترصاحلا نيبام (ه)

 .هيأب يف ذوذشل :«رم يق (0)

 هءاذغ تنّتْشأ اذإ يٌصلا تْقَقْدَت :لاقُي ()

 - غ3خخاك



 :يهو «ةلثمأ ةعست يبف لصولا فلأ ةدايزب ''"(يتلا) اّمَأَف

 ٌتاَمْحا :وحن ٌَلاَعْفاَو ٌيمْحا :وحن ٌلَعْفاو ِسَدَتْقا وحن لََتْفاو «قلطلا :وحن لَعَفنا
 للتعفاو طّوَلْعا م لّوَعْفاو نات وحن لعْؤَعْفاو َنفْعَتْسا :وحن لَعْفَتْساو
 .ماغدإلا هقحل مث "اَرَرْكَشْقأ هيف لطألا ""(و) ٌنعَشْقا :وحن للعفو ءمجْنَرْحا :وحن

 :يهو «ةينبأ ةتس يبف لصولا فلأ ريغ ةدايزب ''”(يتلا) اأو
 :لَئاَق :وحن لعاَفو ءبَراَضَت :وحن لعاقتو نّمَك هون َلّمَقو مَرْكَأ وحن لف
 ٍَرّسْكَت :وحن لّعفتو يَرْخَدت :وحن لّلُعفَتو

 .ةحوتفم املئاوأو ,هلعاف َىَبُن "امل ءانب رشع ةعست هذهف

 امو جرخحدو ميك «بكُرو ءبرُص :وحن ابلئاوأ ؛ َتْمَمَص هلعاف مسي مل اذإف
 هتداعإ نع ىنغَأ امي هباب يف هّلعاف مسي ملام ماكحأ ١ الانمدق دقو :كلذ ةَبْثأ

 قيفوتلا هللابو ءانهه

 .ةلثمأ ةعست يبغ لصولا فلأ يه يتلا ةدايزلا امأف :«ق» و هب»م فو ءلصألا يف صقت (1)

 ره يف ةدايز (؟)

 .تررعشقا لصألا يف (5

 ....ريغ ةدايز امأو :«ق» و «ب» يفو ءلصألا يف صقت (ة)
 ...ينش نمل :لصألا يف (8)

 ةرصبتلا نم قبس ايف ١24 - 17١ ص رظنا (3)

 35 ن1



 فيرصتلا ُباَب

 ناصقتلاو «تادايزلاو :تاكرحلاب ةنماكلا ٌرييغت وه فيرصتلا نأ ملغا

 .ضعب نم ابضعب لاديإو «فورحلل بلقلاو

 ةرشع يهو اهعضاومو ءدئاوزلا ''(فورحلا) ةفرعم :فيرصتلا لَو

 ءميملاو ءءأتلاو «نيسلاو «ماللاو «نونلاو ءءايلأو واولاو «فلألاو «ةزمبلا :فرحأ

 و «ينلاتْساَوُه» "!(اضيأ) اهعمجيو «ابهينوتلأس» ظفللا يف اهعمجيو ءءابلاو

 هذبهف («هايت ينوماسأ» و «ءاسنت مؤيلا» و «نامّتلا '"تيوق و) «”ياَوه ْنَمسَتْلا»
 تناك اذإ ةدايزلا نأل ؛ةئاوز ْتَيْمُم افإو ءدئاوز ريغو ءدئاوز نوكت فورحلا

 :ءايشأ ةثالثب دئازلا ريغ نم ”دئازلا ٌفرعتو

 نيظنلا ةدايز ىلع سايقلاو «برعلا مالك ةلثمأ نع جورخلاو «قافتغإلا
 .ىلاعت هللا ءاش نإ (بابلا اذه "'يف) كلذ َحّيبّنسو

 :هيلع بلغي ىقح هيف هتدايز رثكت عضوم ةدايزلا فورح نم دحاو لكلو

 .ةدايزلا ريغ ىلع ليلد َلْدَي نأ الإ ؛عضوملا كلذ يف دجو ىتم ةدايزلا كح

 فرحأ ةثالث اهدعبو ًالوُأ تعقو اذإ ةدئاز اهنأ ىلع حي ةزمبلا :كلذ نف

 دئاوز ٍقابلاو ةثالث هيف لوصألا نأ زيغ ءفرحأ ةثالث نم رثكأ وأ لوصأ

 .«قم يف صقت (1)

 -«ب» يف صقن (1)

 .قوه نستلاو :لصألا يف 5

 .هق» و هرم و «بد يف صقن (؛)
 .دئاوزلا ريغ نم دئاوزلا هفرعتو :«قاو هرم ف (ةز

 - خخخ



 ةرثكل  فَرْمُي ل وأ ةماكلا ""قاقتشا فرُع  عضوملا اذه يف اهكح كلذكو
 .لعفلاو ممالا يف عضوملا اذه يف اهتدايز

 َِرْمُخلا نم هنأل ؛ةدئاز ةزمبلا ءلكفأو ءرفّصَأو ؛مهذأو ءرْمْخَأ :وحن ممالاف

 .ةّمْهٌّدلاو ةّرفّصلاو

 هانركذ يذلا طرشلا ىلع تعقو اهنأل ؛ةدئاز هيف ةزمهلاف لكفأ اّمأو

 ىلع انكحف اهتدايز ريغ ىلع ليلد مقي لو لوصأ فرحأ ةثالث اهدعبو ,/ءالوأ
 فرع ايف عضوملا اذه لثم يف ةدئاز ابعوقو ةرثكل ةدايزلاب هيف ةزمبلا
 ةدايز دارطال ؛هقاقتشا فرغام ىلع هقاقتشا َفَرْمُي "آلام لمْحف ,"”(مهقاقتشا)
 ناك نإ كلذكو ءاهدايز ريغ ىلع ليلد موقي نأ الإ عضوملا اذه يف ةزمبلا

 .ملَسو ءضخَم نم اهنأل ؛مالمإو ءضاحمإ :وحن فرحأ ةثالث نم رثكأ اهدعب

 وبف لجرلا ّقلأ :مبلوق ليلدب ةيلصأ ةزمهلاف 'رضْيَأو "قلو اًمأو
 .'راَّضِإ :رَصْيَأ عمج يف مبلوقو «َقوُلَأَم

 ...ةباكلا لاقثتسا فرع :لصألا يف )١(

 .لصألا يف صقت (9)

 .هقاقتشا فرعام ىلع هقاقتشا فرعام لمحف :«قم يف (5)

 ص ؟ج هيوبيس باتك رظناو (قلو) ناللا :رظنا .نونجلاك طاشنلا نم ةفخلا :ليقو «نونجلا :َقلْوَألا (؟)

 ١ صو

 شيشملا :رصيألاو ناصإلاو ...رامإلا6 رصيألاو .شيشحلا نم َّشخلا هاوحام :راصإلا» :صأ) ناسللا يف (5)
 .«رصايأ هعمجو عقج

 :اولاق دق مهنأل ؛ةدئاز ريغ نييف ةزمهلا نإف ةَّمِإو .صيأو .قلوأ امأق» :17 5ص ا١ج ينزاملا فيرصت يف ()

 لاقو .هراضإ هعمج يف ميلوقل فرحلا سفن نم اضيأ رصْيأو «فرحلا سفت نم ةزمبلا نأ كل نيبت دقف «قوُلأَم وهف ّقلأ

 :يذئأعلا ساقم لاق .صايأ هع يف لاقيو ؛:شيشحلا وه :رصيأ» :ارص ١5ج فصنلا يف ينج نيا

 ارصايألا نوفلعي اسنان اكو ٌةسيَتَع ريعشلا ليلا تركذلت

 ش .557ص ؟ج بضتقملا رظناو «صايأ هعمجو «محرلاو ةقادصلا :اضيأ رصيألاو

 كخ8 

 [ب/ اذوز



 اهنأ اَنْيِلَع رصْيَأ عمج يفو 2"قلأ نم لعفلا فيرصت يف ةزمبلا تتبث امل

 .راّصإو «قلأ يف اهطوقل ؛ناتدئاز ءايلاو واولا نأو :ةيلصأ

 نم هنأل ؛مرْكَأو هبرْمَأو "'(بكزأو) ْبَهْحَأ :وحنف لعفلا يف اهتدايز اَنأو
 .مُركو ءبّرَضو « '(بكَرَو) «بَهَذ

 عضوملا كن ف اهدايزب حي الو ,ةعيارو :ةثلاثو ٌةينأث ةزمبلا دازّتو

 .ليلدب الإ

 ءطئاطخ (ىحن) ةعبارلاو ءلامَك "(:وحن) ةثلاشلاو ءلمأَش :وحن ٌةيناثلاف

 تَلَمْ :لاقيو «لاشلل نامسا لأمّْشلاو «َلَمْأَشلا نأل ؛مضاوملا هذه يف ةدئاز يهو

 نم ةطقاس ةزمبلاف طحلا نم ”!طئاطُحو «ةزمبلا طقستف (' ”لامثلا نم) ٌحيرلا

 :وحن ةيلصأ يبف الإو اهدايزب كح انركذام ىلع ليلد ماق ىتف ؛ةماكلا لصأ

 فيراصت يف ةتباث '"ةزمبلا نأل ؛كلذ هبشأ امو أرقتساو ءأرقو ضأو ءلكأ

 ةدايزلا "(هذه) ىلع ماق الو ءهيف اهتدايز رثكت عضوم يف عقت مو «ةمأكلا

 .ليلد

 يف ةيناشلاف ؛ةسداسو ةسماخو ةعبارو ةثلاثو «ةيناث ُداَرّتَق ّفلألا اَّمأَف :لصف

 .قلوأ نم :«ق» و «رداو نيس 2 )03(

 كق» او عر» 2 ةدايز (5)

 .عضاوملا هذه 2 26 2 0

 اهب 2 صقن )ل

 ءطخلا) سوماقلا يفو «ريغصلا يه طئاطخو» 35ص ؟ج هيوبيس باتك ِِث (ططح) ناسللا :رظنا م

 ريغصلا ءيثلا وه :طئاطح» :ةليرص ١ج فصنلا يفو ««ريصقلا ريغصلا :اضيأ طئاطخلاو :مخض :طئاطب طئاطح رحو»

 | .«طوطخلا
 .ةلكلا فيراصت يف ةتباث ةاكلا نأل :لصألا يف 0)

 قد 2 ةدايز ف

 هثلغا 



 نم هْنأل ؛لتاقو بّراض :وحن َلَعاَف "(يف) و لتاقو «براض :وحن لعاف
 .لتقلاو برُضلا
 .َملَسو ءَدَمَع نم ِهّنأل ؛مالّسو ءداّمِع :وحن ةثلاثلاو

 .ركّسلاو شطعلا نم هنأل ؛ىَرْكَسو ءىَتْطَع :وحن ةعبارلاو
 .هعفد اذإ ٌةَظَلَدو ههّْنْطَب طبخ نم هنأل ؛ئظنلدو ّئطنَبَح :وحن ةسماخلاو

 ةَبْيَشلا نم هنأ ؛ماَجْنرْخاو ءباتيبشا يف '”(ةيناثلا) فلألا وحن ةسداسلاو
 .مَجنَرْحاو

 فلأ اّمَأَف ,نكاسب ْأدَنْبُي الو «ةنكاس لإ نوكتال اهنأل ؛الوَأ فلألا دات الو
 «فلألا ةروصب ّبَتْكَُت امأل ؛ًافلأ تَيّمَت افإو .ةزمه ين عطقلاو لصولا
 تركذام اهتقيقحو

 نم ةبلقتم ْوَأ :ةدئاز نوكت اّنِإو «ةنبلا ًالضأ نوكتال 0 نأ ملعاو
 ..يلصأ ”"( "(فرح) وأ دئاز فرح

 فلأ وحنو «ىَراَبْحو «ىركسو ؛ىلْبح "”(:ون) يف ثينأنلا فلأ دئازلاف
 . ا"بتاكو «براض

 لصألا نأل ؛ىطزأو :ىزعم فلأ :وحنف دئاز فرح نم ٌةبلقتملا اَمْأو

 ؟طوُرَأَم ٌيدأ :لاقي هنأ ىرت الأ ءطْزأو "نم

 .ءايلاو واولا نع بلقتت يبف ٌضَأ فرح نم ةبلقنلا اّمأو
 يف لوقت كنأل ؛ةّيلصأ واو نم ةبلقنم فلألاو ءأرَغَو ءأصغ :وحن واولاف

 .«قم يف ةدايز )١(

 .لصألا يف صقن (؟)

 .ىب» يف صقت (5)

 .باتكو :«ق» و هرهو هب» يف ()

 .(طرأ) ناللا :رظناو «يطرأو يزعم :لصألا يف (5)

 ل الخثك



 قاولا "(كل) ٌرَبْظَتَق وُزْعَ اَرَغ :لوقتو «ناوّصَع :"(اصع) ةينثت
 ناَيَحَر : "سرة ف لت كنأل ؛ىعرو ىَحَر :وحنف ءايلا اًمأو

 .يِمرَي ىَمَر : :لوقتو

 0002 عيب : عابو «"'(الؤق) لوقت

 «فّرصت /لدبلاو «ةدايزلا نأل ؛ةّيلصأ اهيف نوكت فلألاف :فورحلا اًمأو -2-[1/]

 وأ :ةسماخ وأ «ةعبار وأ ءةثلاث وأ :ةيناث ةماك يف فلألا تدَّجو اذإف

 ابيلع تكح اهاوس فرحأ ةّنالث ةماكلا يفو  العف.وأ ناك امثا  ٌةسداس

 .ىلصأ فرح نم ةيلقنم اهنأ ىلع ليلد موُقَي ىتح ةدايزلاب

 لضَأ فرح نم ةبلقنم 3 ابنأ تماع فرحأ ةثالث ىلع ةماك ف اهتدجو نإف

 .(عابو لاقو «ىمرو '”'ازغ يف) انركذ ا؟ واو وأ ءاي

 .ةسماخو ةعبارو ةثلاثو ةيناث ار ٌواولا اًمأو :لصف

 طقستف لجرلا ّقلُأ :لاقي هنأ انيب دقو ءقّلؤأو كْوَك :""(كلوق) وحن ةيناثلاف

 .ةرثكلا نم رثوكو واولا
 ءلتقلا وهو ءلْذَجلا نم هنأل ؛لَوُدَجَو يسقلا نم هنأل ؛”رَوْمَق واو :ةثلاثلاو

 .زجعلا نم هنأل ؛زوجعو

 .هق» يف صقن )١(
 .«ر» ف صقن (5)

 .لصألا يف صقن (5)

 ,«ق» و رد يف ةدايز (©)

 .دنالا ةروسقلاو ءرجشلا نم برض :روسقلاو .ةروق واو :«ق» يف (ه)

 خالؤ5



 «لوصألا يف اهلاثم مالكلا يف سيل هنأل ؛"'ةوقرَتو '''ةَُقْرَع واو وحن :ةعبارلاو
 .قاقتشالا ةلزنمب ةلثمألا نع اهجورخف

 .لوصألا يف الاثم ىلع سيل هنأل ؛”ةودحقو ,«”ةوسنلق واو وحن ةسماخلاو

 'اهب توصلا حْبَقل عضوملا كلذ يف ”ةهّرَكَتُم اهنأل ؛لوأ واولا دارت الو
 هاَجّتو ثاَرُث وحن ةزمبلاو ءاَّنلا اهنم لتْبَتام اريثك اهنإف ًالوأ تعقو اذإ اهنأ
 تْنِرَوَو هُْجَوْلا نم هنأل ؛ةيحج َدَخَوو ماجوو «َتاَرٌو :لصألاو 3 َمخَتو

 مب ل ها مما 2

 .هوجو ىنعم يف ءهوُجَأ :لاقيو ءتقولا نم هنأل ؛تَنْقَأ :كلذكو "'(ةّماَخَولاو)

 ؛عومسلا حْبَقب عضولا اذه يف لادبإلاب رّيَمُت ةيلصألا واولا تناك اًذِإف

 .هيف نوكت الأ ىرُحُأ ةدايزلاف

 :وحن لوألاف .ةسماخو .ةعبأرو ةشلاثو .ةناثو لَو ُداَّرَتف ءايلا اًمأو :لصف

 م + مل مود
 "ا

 ا ©
 وصخيو ©« عوبريو عمري

 هيف اهتدايز ىلع مكُح عضوملا اذه يف ءايلا ةدايز ةرثكلف عمْرَي اَمَأَق

 ."”(عّدُيَأو) «لكفأ يف ةزمبلا ريظن انهه ءايلاو

 .ولدلا ىلع ةضورعم ةيشخ :ةوقرعلا )١(
 .نيبناجلا نم قتاعلاو رحنلا ةرغث نيب لصي مظع :ةوقرتلا ()
 .سوّؤرلا سبالم نم :ةوسنلقلا (؟)

 .سأرلا فلخام :ةودحمقلا (4)

 .ةهوركم اهنأل :ءقد و هند يف.(0)
 .«ب» يق ضقت )١(

 .سمشلا يف ًالألتي ضيبألا اصحلا :عمريلا

 .رأفلا نم عون :عوبريلا :ليقو ءذرجلا قوف ةبيود :عوبريلا (4)

 صضخألا :روضخيلا ()

 .نارفعزلا وع :ليقو ءرمأ غبص عديألا )٠١(

 5 ض5



 لوصألا ةمالس دعب ًالَوأ اهتدايز ةرثكل ةدايزلاب هباب ىلع كف عوُبْرَي اًمأو
 .لادلا حتفب "''جوُلْمَد لثم مالكلا يف سيل هنأل ؛ةثالثلا

 .ةَرصُخلا نم هّنأل ؛هيف ءايلا ةدايز ىلع لدي قاقتشالاف روُضْخَي اّمَأو

 .مصقلا نم هنأل ؛' 7 :وحن ةيناثلاو
 .تعطَق ْئأ تُمَدَح نم هنأل مّيذح :وحن ةئلاثلاو

 ."اهقلس هانعم يف لاقي هنأل ؛َتْيِقْلَس :وحن ةعبارلاو
 اذهل هاركتسا ريغ نم ُفحالَس :عيملا يف مهلوقل ةَيِفْحَلَسس :مهلوق :وحن ةسماخلاو
 .لجرفس ”عمج يف هركتسي ا؟ عجلا

 تانب قحلتال ةدايزلا ٌنأل ؛ةدئاز ريغ '"(هيف) ًءايلاف '"روُعَتْسَي امو

 .ٍجَرْحَدمو ءجرْخَدُم :وحت اهلاعفأ ىلع ةيراجلا ءاممألا الإ اهلئاوأ نم ةعبرألا

 ةسداسو :ةسماخو «ةعبارو :ةثلاثو .ةيناثو ءالَوَأ دازتف نونلا امأو :لصف

 .ةعباسو

 سِجْرَن امأو ءبهذ نم هنألف ؛بهذت امأَق ,"' سجرنو «بهذن وحن ىلوألاف
 .ةدايزلاب هيلع انكح كتذلف ؛لعفت هيفو للُعَف مالكلا يف سيل هنألف

 -«لوتُفُي الو هلاَْفَي مالكلا يف سيلو» :55ص ؟ج هيوبيس باتك يف ()

 .ةحئارلا بيط وهو ؛لهسلا تابت نم :موصيقلا (؟)

 .هرهظ ىلع هاقلأ ؛هقلس

 .لجرفس عمج هركتسي 5 :هر» يف (1)

 لاقيو :لطابلا روعتسلا :اضيأ لاقو ءزاجحلاب دلب :روعتي :ناثع وبأ لاق» :14 - ص ؟ج فصلا يف هز

 .(رعسإ ناللا رظناو هرجش وه :رمع وبأ لاقو روعتي :ريعبلا ربظ ىلع لعجي يذلا ءاكلل

  لصألا يف صقث ى)

 .ليخد وهو «فورعم نيحايرلا نم رسكلاب ىجرنلا (9)

 كخنغ8 



 نقْعُج لثم مالكلا يف سيل هنأل ؛"”لَسْنَعو ,'"بدنُج :وحن ةيناثلاو
 62) د4. 3ك ميم (5) 7 "م ١

 " بظنُعو ظ سفتجو 3 1 لّصْنُع :كلذكو

 لاق :قاقتشالاب ةدئاز نودلاف عرسأ اذإ لَسَع نم وهف لسن اّمأف

 : رع ا" ىاشلا

 ٌبلُمَتلا قيرطلا لَسَع 5 هيف هّنْثَم لْصَي ْفكلا ْرَبِب نذل'

 .لقنحَجو ءةَوسِنَلَق :وحن ةلاثلاو

 طقستف ةَوْمْشَلَقلا هَمْسَبْلا اذإ ءلجرلا تيسلق :لوقت كناف ةوسنلق اّمأَف

 .نونلا

 عضوم يف تعقو اهنأل ؛ةدئاز هيف نونلاق «ةفشلا ظيلغلا وبف لَقْنَحَج اّمأو

 رفاحلا تاوذل ٌةَلَفْخَجْلاَو ءةَلْفْحَلا نم ذوخأم هنألو ؛هيف نونلا ٌةدايز رثكت

 ' .ناسنإلل ةفشلا ةلزنمب

 .ُةَقَذ اذإ ِهَسَرَف نم هنأل 0 نسؤفو َةَشْعّرلا نم هنأل ادقشر وحن ةَعباَرلأو

 .دارجلا نم ركذلا :بتنُجلا )١(

 .ةعيرلا ةقانلا ؛لتنعلا و .لصنعو :«ق» يف (5)

 .يربلا لصبلا :لّصْنَملا ©

 .بصنعو :«ق» يف (4)
 .رفصألا دارجلا ركذ :ليقو ءمخضلا دارجلا :بظنعلا (5)

 ؛رظناو 32039 22ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو ١١7١ ص نييلذبلا ناويد رظنا .ةيؤج نب ةدعام وه (9)

 .4076ص اج ةبنازخلاو ,848ص الجو :45ص اج يرجشلا نبا يلامأو ١8١ ص ةيرعلا رارسأو 15ص ؟ج صئاصخلا

 اج عيمبلاو 777ص اج حيرصتلاو ,ه64ص ؟١ج يتيعلاو 2,895 :هص هدهاوش حرشو مالا 276 ء١١ص ينغلاو

 سورعلا جاتو نانسللاو ,776 23١2 ص اج ينومثألاو ,3١٠ص جو 78ص اج رردسلاو ءم١1ص ؟جبو 7٠١: ص

 .زهلا وأ نادللا ىلا دوعي هيف ريضو بارطضا يف عيرس ريس وهو نالسعلا نم لسثيو «نيللا عانلا :ندللاو .(لسق)
 بسلا يف هزازتهال عيرلا لما :نششرلاو ءشعترملا :نشعرلا ()
 .ةيادلا نم رفاحلا ةلزتم ريعبلا نم :ٌنِرفلا )
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 .بضغلاو ءركّسلا نم هنأل ؛"”نابضغو ءناركس وحن ةسماخلاو

 .نارفعز وحن ةسداسلاو
 .الصأ نونلا تَلعُج ول ةلثمألا نع اهجورخل ؛"'َناَُْيَبَع وحن ةعباسلاو

 - :ةسمخ نونلا ةدايز اهيف رثكت يتلا عضاوملاو

 وحن ردصلا يف نآلعَفو ءناَفْغُرو ءناّيْرَغ وحن عملا يف نآلثفو «نآلْعُف
 وحن ""(ةنكاس) ةثلاث اهثوكو ءناَمْدَنو ءناَبْضَع وحن ةفصلا يف نآلُعَفو ءناَيَلَعلا

 ليلد موقي نأ الإ اهتدايزب حاف نونلا ابيف تيأر اذإ عضاوملا هذبف لْقنَرَق
 .لصأ امنأ ىلع

 مكْحُي الف ةسمخا هذه ريغ اهيف نونلا ةدايز انْرَكَذ يتلا عضاوملا ٌرئاس اّمَأو

 .سجرنو «بهذن :يف انركذ ام وحن تبت الإ اتدايز ىلع

 ىلع وهو ءاهتدايز ىلع ليلد مقي مل هنأل ةّيلْصَأ هيف نونلاف '”َلَغْبَ اأو
 .''”ٌرتْبَن كلذكو «ةلع ريغ نم رَمْعَج لاثم

 مل ةدئاز نونلا تناك ولو ءاهتفرص ٍرَمْبَنو ءلشُبتب تْيَمَت اذإ و

 .نونلا ةدايزب لعفلا نزو ”ةقفاومل ءاهفرصت

 .ىضغو :لصألا يف )١(

 .ةحئارلا بيط :لكألل بيط قاقد نابضق هل تاين :نارثيبعلا (؟)

 .ةثلاث ةنكام اهنوكو ؛هر» يفو ءلصألا يف صقت (5)
 .ةجحو ليلدب الإ ينعي (5)

 .اضيأ ةليبق ممأو ءلجر مسا لشهنو بكلا نم برطضملا ّنِسْلا :لشبنلا ()

 فيفخلاو عيضلا نم هدلو وأ بئذلا :رفعجك :(ربتلا) :سوماقلا يفو «يئذلا :ىبتلا» :سهت) ناللا يف (5)

 .«محلل لوكألا صيرحلاو ؛عيرسلا
 .لصألا يف صقن (9

 .اهتقفاومل :«رم يف (8)

 ل الةكس



 :نيعضوم يف دازتف ماللا اّمأو :لصف

 ءاهريغ يف دارت الو .”كاذ ىنعب كلذ يفو ءدُّبَع ىنعم !'!يف "لَدْبَع يف
 .ةدايزلاب قحأ يه يتلا نيللاو دملا فورح نم اهدعابتل

 لاقو َكاَذ نم ةراشإلا يق ْدَعْبَأ وهف ءكلذ :تلَق اذإ :”سابعلا وبأ لاق
 :لوقت, نأ زوجي هنأل ؛هيبنتلل يتلا '”ءاهلا نم ضوع كلذ يق ماللا :”جاجزلا
 .كلذه (لوقت الو ؛”كاذه)

 .كئلوأ ةلزنب كلذ عيمج يف كلآلوأ ةدايزلا يف كلذ وحنو
 دازت الو ءرفغتساو ءيرختسا وحن لعفتْسا يف دات اهنإف نيسلا اّمأو :لصف

 .كلذ ريغ يف

 :اهُرخآو ءةماكلا لأ اتدايز عضاوم ءاتلاو :لصف

 .اذ "ص الج فصنلاو ص ؟ج صئاصخلاو :١1ص اج بضتقلاو ,5778ص ؟ج هيوبيس باتك :رظنا )١(

 دبع ىنعمب :«ق» و هر» يف (؟)

 ,كلذ ىعب :«ق» يف (9)

 يفو ««برقلاب هيلإ نموت امل تناكو ءهاذ» ىلع فاكلا ثدز امنإ كاذ :كلوقو» :5؟"5ص ؟ج بضتقلا يف (5)

 سايعلا يأ بهذم نع يريصلا هركذ امو :كلذو «كاذ وهف ركذلا نم كنع ايخارتم اذه نم ناك امو» :؟/4ص ةج
 نم ةراشإلا يف دعبأ وبف كلذ :تلق اذإ كنأ سابعلا وبأ ركذو» لاق ثيح 78ص هج يفاريسلا حرش يف هصني انه
 .«قراشإلا يف ضيعبتلل تلخد ماللا أكف ؛كاذ

 وحنلا لع بحأ مث َياَجْرلا طرخي هرمأ َلوُأ ناك دقو ءقاحسا وبأ لبس نب يتلا نب دمم نب عهاربإ وه (5)
 .فرصني ال امو فرصني امو «نآرقلا يفاعم :بتكلا نم هل يسرافلا يلع وبأ هذيمالت نمو كربلا باحصأ مدقأ وهو
 :رظنا ؛:ةئامالثو ةرشع تس ةنع :ليقو يشع ىدحإ ةنس جاجزلا يفوُيو «كلذ ريغو هيوبيس تايبأ حرش باتكو
 .ا١14 ال9 ص ةيفبلاو 37١ ١ص اج ةاورلا هاينإو 5١  مهكرص اج دادغب خيراتو ١3ص تسريفلا

 اذإ اهنأل ؛ممالا ديكوت ينعأ ديكوتلل «كلذ» عم دازت ماللاو» :"'ص اج جاجزلل هيارعإو نآرقلا يناعم يق ؛)
 نع يريصلا هركذ امو «قحلا كلاذع :حبقيو ءقحلا كاذهو قحلا كاذو .قحلا كلذ :لوقت .ءاه» اهعم تطقسأ تديز
 يتلا ءاه» نم ضوع ماللا نأ جاجزلا ركذو» :لاق ثيح 78ص هج يفاريسلا حرش يف اضيأ دوجوم جاجزلا بهذم
 .«كلاذع :لقت مل ماللا تلخدأ اذإف ءانه لوقت اك كاذه :لاقي نأ زوجي هنأو يبتتللا

 عقل 3 صقن يف

 -.عغخةا/ا-



 [ا /د]

 مالكلا يف سيل هنأل ؛اذه يف ةدئاز ءاتلا ,2”بّضْنَتو ,”لقثت وحن لوألاف

 .ءاتلا ةدايز ىلع ليلد لوصألا ةلثمأ نم هجورخف ُفْنَج لثم

 .كللاو ةّيِرْبَجْلا نم هنأل ؛”!توُكَلَمو ."'توّرَبَج وحن ٌرَخآلاو
 .هأتعم يف رفع :لاقُي هنأل ؛ تي رفع كلذ لثمو

 .ةّبْهَرلاَو :ةَبَْرلا نم هنأل 2 ! توُبَهَرَو 5 7 وُبَعَر كلذكو

 ءاهو «لصولا يف ءات يهو «ةحلاصو ةَملْسُم :وحن يف ثينأتلا ءات كلذكو

 قحلت يتلا ءانلا نيبو ةَشَّوُمْلا ءامسألا قحلت يتلا ءاتلا نيب قرفلل ؛فقولا يف

 .ءات فقولاو لولا يف نوكت هذبف تَجَرَخَو ؛تَماق :وحن ثينأتلل اَلَع َلاَعْقألا

 حلصت ال يذلا عضوما يف واولا نم َفَلَخ اهأل ؛ةماكلا وْشَح يف ُداَرُث الو

 دقو «ةماكلا لّوَأ يف اهب توصلا يقي واولا ّنأل ؛ًالّوُأ ءاتلا تديزف هيف واولا

 ال واولا ّنأل ؛ارخآ ءاتلا تديزو «"”واولا لصف يف كلذ "(مماسف) انيَي/

 .مالكلا رثكأ يف ارخآ "”-لصت

 .هورج ليقو «بلعثلا :لفحلا )١(

 .ةمخض ضيب هناديعو حْرشلا ةئيه ىلع امخض تبني وهو ءزاجحلاب تبني رجش :بضتتلا ()

 .(ربج) ناللاو ؟؟ص ؟ج فصنملا :رظنا نيقلاو ريجلا نم تولعف وهو هريجتلا :توريجلا (؟)

 ؟ج فصنملاو ”؛4ص ؟ج هيوبيس باتك :رظنأ ؛هتمظعو هناطلس :ىلاعت هللا توكلمو كلا :توكلملا (5)

 .(كلم) ناللاو الص

 14ص ؟ج هفصتملا :رظنا .ركنلا ثيبخلا وهو نيطايشلا دحاو :تيرفعلا ()
 .ةلأسللاو «ةعارضلا :توبغرلا (0)

 .هّبَحْرُت نأ نم ٌديخ بَهْرُث نأل يأ ؛تومحر نم ريغ توبهر لجرو ؛ةبهرلا ىنعمم تويهرلا (9)

 .«ق» و ه» و «ب» يف صقن (0)

 .ةرصبتلا نم قبس ايف 5١ص رظنا (1)

 .حصت ال هبه يف )٠١(

 _ الؤخ د



 ليات وبخ نجلا لزأ نيف راعت ىلا ايدايز عفرفأ عالاقل. لسن

 جرخَدُمو :مّطَقمو 7 فيضع بورضَمو « ""(براضُمو) « '!(لوُتقَم مو

 :كلد هيك انو لقمر فاتمو قاطو

 قورالل 00007 «تْسسالا ميظعلل م وحن مسالا رخآ يف تديزو

 اذإ ةيكلا ىو "حام 0 ٍلاسو ءامنانسأ تركت يتلا ةقانلل "مقدو

 لثم يف ملأ ةدايزو ءهدّمغ يف تَبْنَي د ال ناك اذإ قولد فْيَسبو ؛هدمغ نم جرخ

 يف اطَسَو ملا تديز دقو :درطلا قيرط) ىلع الرداتلا قيرط لام
 .قيربلا وهو صيلّدلا نم 0 دنع ةنالدكل ضلاختو 2 ”لطمآلا

 "نقلا ٌؤّرما لاق
 م 5 ا مهاساه 3 1 ع 1

 صيلذ نّيقوف يرِجَي نئانك 1 اجو ةَدَّجو ٌهَتاَرَس ناك

 .«ق» يف صقن )١(

 .«قدو «بس يف ةدايز ()
 .«ب» يف صقن (5)
 .قالغمو :«قد و هبه يف (4)
 .(مهتس) ناسللاو ثق ص 5جو 76١  ١6١ص دج فصنلاو 558 لص ؟١ج هيوبيس باتك :رظتا (©)

 .(ةرز) ناسللاو ؟ص اجو 16١ 16 ١ص ١ج فصنلاو 707 74ص ؟ج هيوبيس باتك :رظنا ()

 .(قلد) ناسللاو ءاد١ ص اج فصنلإو 58ص ؟ج هيوبيس باتك رظنا ()

 .الص اج يقاريسلا حرش يف هصنب دوجوم «مقلد» ةيلك حرش يف دارطتسالا اذه (ه)

 .لصألا يف صقت (ه)

 دبع يبأل عَّلّْتإو ؟ةلص اجو 01 ١١ص دج فصتلاو 07 ؟؟خص ١5ج هيوبيس باتك :رظنا )٠١

 .(صلمد) و (صلد) ناسللاو ء7١ص يرنلا هللا
 .اذلا ص هتاويد رظنأ )1١(

 .هريظ :هرد يف (1؟)

 .نبنيب :هرم» يف (1١؟)

 - نادل قاومو :ةييرملا بهاوه مع عام هكذا لو «ةلواذتلا وخلا بنك قدي مبستتل نتن ل[ دتأ لو

 لكك



 .فرج نايبل وأ ؛ةكرحلا نايبل ؛فقولا يف ةماكلا رخآ دازتف ءابلإ امأو :لصف

 بارعإب ْتَْيَل يتلا تاكرحلا اه ْنّيَبَت يتلا ءاملا وحنف ةكرحلا نايب امأف

 .”«ةيباسحل و "يلام و ""4ةيباَتكط وحن حتفلا يف كلذ رثكأو

 فلألا نال ؛ةاديزاو وحن ةبدنلل دازت يتلا ءاهلا وحنف فرحلا "رايب امو

 .فقولا يف ءابلا هذهب تنِيَبف ةّيِفَح

 "(فذحت 5) تَقْذَحَف ءابلا نع َيِنقَتساَو كاَمَخلا لاَر ٌمالكلا ّلصَو اذإف

 .”انركذ ؟ "(لصولا يف) "”(فلألا)

 «فورحلا هذه ريغ نم لاعفألاو ,ءامسألا قحلت دق ةدايزلا تأ معاو :لصف

 0 010 1 م (ةلرع 2 1 .

 . وار ةماكلا نم فرح َر ب ناب كلذو

 «ةريظو :هالعأ ءيش لك ةارس ؛هتارس .؟84ص ةكئالملا ةلاير يف يناثلا هرطشو (صلد) و (هدج) ىبورعلا جاتو -

 :صيلدلاو ءماهسلا ةبعج يهو ةئانك عمج نئانكلاو راما نتم يف ءادولا ةطخلا :ةَدُجلاو ءهالعأ :سرفلا ةارسو هطسوو

 .قيربلا

 .ةروسلا سفن نم ؟5 ةيآلاو ,ةقاخلا ةروس نم 16 ةيآلا )١(

 .ةقاحلا ةروس نم ؟8 ةيآلا

 .ةقاحلا ةروس نم 5 ةيآلا قف

 .فرحلا نايبل امأو :«ب» يف ()

 .«ب» يف صقن (0)

 .«قم و هر» يف صقت (1)

 .«ق» يف صقت (9)

 ,ةرصبتلا نم قبس ايف ؛55 ص :رظتا (4)

 .ددشت وأ ةيلكلا نم افرح رركت نأي ند يو ءةيلكلا فورح رركت نأب :«قدهو ااياذ ف 15

 معمم



 ماو .حمحمص نم ءاححلاو يملا َرَرُك كَمْكَمَدو ."حَسْحَبَص وحن رركلاف
 هدأ دف ةيلاونا سدهإ "وتو" اوون كاكاو هنو دو قاكلاو

 .ةرركم ' (ةدئاز) نيئابلا ىدحإ َبَبْلَج كلذكو ءةرركم

 نم هنأل ؛ةدئاز "(ني اراو) نينيسلا "”ىدحإ رشكو ؛كّرح وحن ددشلاو
 كلذكو ءةدحاو ِءاَرِب "قرّسلا نم هنا ب الدق نيكلاو "" (ةكرفلا

 .هللا ءاش نإ كلذ فرعاق ؛ةدحاو ءاهب دبس نم هنأل ؛”اَدّهَس

 ردقت كنإف لامفألاو ءامسألا نم ةملكلا نزو تدرأ اذإ كنأ معاو :لصف

 هذه نزو :لوقتف لعفلا فورح يه يتلا ماللاو نيعلاو ءافلاب لوصألا ابفورح
 :اذكو اذك لعفلا نم ةلكلا

 قرفلا عقيل هظفل ىلع دئازلاب يتأت كتاف رثكأ ذأ دقاق رح ابيك نك قف
 قو لوطأ هفورحا نألا لقا :يتَح روق وفن يلممألاو دئازلا فرحا نيب
 .ةدئاز ايثأل ءاظفل لع .فلألاب قاف: لفاف براض

 .ةدئاز اهنأل ؛اهظفل ىلع واولاب يقأتف ءلعؤَف رّثوَك يف لوقت كلذكو

 .«ككمدلا كلذكو ءجاولألا عيجلا ديدشلا :لاجرلا نم يحمحصلاو حمحصلا» (حمحس) ناللا يف (1)

 .ظلغو :ليقو «ضرألا نم عفترا ام :ددرقلا (5)

 .ةأرمأ مسأ ةددهم (؟)

 .هر»» يف صقن (8)

 .ةدئاز نينيسلا ىدحإ رسكو «ةكرحلا نم هنأل ةدئاز نيثارلا ىدحإ :«ق» يف (5)
 «ر» و هاب» يف صقن (5)

 .«اويف ءارلا سكي ةقرشلاو قرشلا مسالاو ..ه :(قرس) ناسللا يق (9
 .دهش نم هنأل دبش كلذكو :«ب» يف (4)

 معا



 اهنأل ءابظفل ىلع نونلاب '"يقأتف) (للَْعَف '"لقْنَحَج يف لوقت) "(كلذكو)
 .(لّلعَف "'لقئَرق) (كلذكو ءةدئاز

 ىلعو ةدئاز | اهنل ؛اهظفل ىلع ةزمهلاب يقأتف لعْفُأ :هبابو َنَمْحَأ يف لوقتو
 .لاعقألاو ءءاممألا نم هلثمت ام رئاس اذه

 ىَرُجُم ادهش اهرجُت كنإف دئاوزلا فورح ريغ نم ةماكلا دئاوز تناك نإ اًمَأَف

 ددشتف لّعُف وه لوقت «قّرش وحن كلذو /اهظفل ىلع ابيكحت ؟(ال) و يلئمألا [ب /51]
 .ةّيلصأ هيف ءارلاو ءةَرّركم "”(ءار) األ ؛لكُف نم نيعلا

 اذه ىلعف «َيِلْصَأ ٌريركت هنأل ؛لَمْلَعَف "(وه) :لوقت :حَمْحَبَح كلذكو

 | .ىلاعت هللا ءاش نإ سقف

 قرحلا ّنأل ؛فرحلاو مسالا نم ليثملاب ىلؤأ لعفلا فورح تناك انإو

 يف لمفلا ةوق هل سيل ممالاو ءهسفن يف هفعضل فيرصتلا يف ًأظح هل سيل

 «لوصألا ةينبألا * هب ردقت ام قحأ وهف لعفلل فيرصتلا لصأ انإو ءفيرصتلا

 .كتفرع ام ىلع ليثتلا يف اهرْجَْأَف

 .لصألا يف صقت (1)

 ,للتعف لقنرق كلذكو :هلوق دعب :«ق» يف ءاجو رد يف صقن (؟)

 .«قد و هر» و هب» يف صقن (؟)

 .«ب» يف صقت (5)

 ,«ق» و «ب» يف صقن (0)

 .«قه وا هرد يف صقن )١(

 .لصأ هل ىيل :هب» يف 6

 هب ردق ام قحأ : «رم يف (4)
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 قاَحْلإلا ّباَب

 وأ ناك امثا لوصألا ةّينْبَأ نم ءانب ىلع ةدايزلا لخْدَت نأ :قاحلإلا ىنعم

 هنوُكّسو هتاكرح يف لوصألا ةينبأ نم ءانبلا ظقل ةدايزلاب هظفل قفاويف الف
 وأ ءاهلبق ام ًاروسكم ًءاي وأ ءاهلبق ام ًاموضم اواو ةدايزلا نوكت نأ ريغ نم
 .لوصألا ٌردصم هّردصم َقفاَول لعف هنم َفّْرَص ول ىتح ةماكلا وح يف افلأ

 ةتس يهو «ةيعابرلا ءانبب ةيثالثلا لاعفألا ةينبأ نم َقحْلَأ ام كلذ نف

 ومن ىَلْثَفو «َرَوْبَج وحن َلوْعَفو ””َرطْيَي وحن لمْيَقو لَقْوَح وحن َلَعْوَف ؛ةينبأ
 وحن لعفلا مال سنج .نم فرح ةدايزب للعفو «َسَنْلَق ومن لَتَْفو «ىَبْمَج

 ةَلَقْوَح لَقْوَح كلوقك هردصك اهرداصمو ءَيَرْحَدِب ةقحلم ةينبألا هذبف 0

 هَنْيَبْعَج :لاقُي َعَرَص اذإ ةاَبْعَج ىَبْعَجو ةَرَوُبَج َرَوْبَجو َةَرطْيَي َرطْبَيو
 ةتسلا اذإ "(ةَمَنلق) ُهّيْمَنْلَقو ةاَقْلَس هّتْيَقْلَس هانعم يف هلثمو ُةَتْعَرَص اذإ فاَبْحَج

 ةنم ذخؤي ام مساو ءهِطاَقل دعب لخنلا نم ذخأ اذإ َةَلكَْت للْمَدَو ءةوسنلقلا

 .انركذ امل ةدئاز ةيناثلا ماللا نأ نيبت دقو لمّا

 نأل ؛  هئانبل اقفاوم ناك ْنإو  جرحدب .اقحلم جَرْكأ وحن) لَمْفَأ سيلو

 .باودلا جلاعم رطبا )١(

 .مدقملا ءقرجلا ةروبجحلا )5

 .لصألا يف صقن (؟)
 قش ف صعت ل

 تمعأل



 ردصم نوكي الو اَماَركإ ْمَرْكَأ :لوقت كنأل ؛ةَجَرْحَ 3 لاثم م ىلع "انسي هردصم
 .هيلع اهومغو دل :دَح ناك 8 َةَلَلْخَف لعْفأ

 ٌةَلَعاَفُم لَعاف ردصم نأل ؛نيقحلم نانوكي ال لَمَفو «لّعاف :كلذكو

 .ليعفت لُعف ردصمو

 وحن جرحدت لاثم ىلع ريصتف ءاتلا ةقحلملا لاعفألا لوأ يف دازّت دقو
 0 3 ىَبْعَحَتو ,"! (ٌرطْيَبَتو ( ْنْطْيَشَت

 أل. ؛لتاقت وحن َلَعاَفت الو َيَسَكَت وحن "لئن رج ىَجلا اذه يرجي .الو
 اًمارجم ايرجف نيقحلم ريغ اهو َلَعَف ىلع تديز - لعاقتو ؟َلٌعَفَت يف - ءاتلا
 .ءاتلا ةدايز لبق

 ' لو هلا ةدايزب جرحدتب ناقحلم اَمُهَف َعَرْدَمَيِو «””َنكْسصَت :ميلوق اّمأَف

 اذه يف لصألاو َعَرْدَم الو «نكمسم :لاقُي ال هنأل ؛ءاتلا عم الإ قاحلإلل ملا دزت

 .عّردتو نكست

 :اهو ءةعبرألا تانيب ناءانب هيف ديزملا يئالثلا نم قحلأ دقو

 .ججنفغاو ,سّسنعقا وحن لعفلا مال سنج نم فرح ةدايزب َلَلْتعْفا

 َمَجْنَرَحاِب ناقحلم اهف «ىَبنّرخاَو ءىَقْنلْسا وحن هرخآ يف فلألا ةدايزب ىَلْتعْفاو

 .جرحد ردصم فلاخي هردصم نأل :«قد و هد يفو ءجرحد ردصم فالخب هردصم نأل ؛«بد يف )١(

 .*ب» يف صقن (؟)

 .77؟ص ”7ج هيوبيس باتك ءرظنأ (5)

 .«ق» يف صقن ()
 .لعفتو لعاق يف :لصألا,يف (6)
 فصنملا ؛رظنا.هفوص نم الإ نوكت ال :ميضعب لاقو.ءةعردملا سبل :عردمتو ءلذلاو ةنكسلل نم :نكست ()

 .١7ص اج

 .عردمو نكسم :«ق» يفو ؛عّردتو رتكت :لصألا يف
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 .نونلاو لصولا فلأ دعب لوصأ فرحأ ةعبرأ ىلع اه 1

 «ىخرتساو محض :ججنقغا ىعمو هتبّيو نكمت :سَسْنَعْفأ ىت |

 لاتقل /ََفَنَت :ىَئرخاو «هرهظ ىلع مان :ىقتلماو ءيِخْرَتْمْلا حجو
 ٌرَعَسفا ةنزب ْقَحْلُي مو «لاتقلل هشير شقت اذإ "؟(هريغو) كيدلا ىَبْنَرَحا :لاقيو
 .فيعضتلا ةيهارك ءيش

 َرْشَع ةنالث يبف ةعبرألا تانبب ةيثالثلا ءاّمْسألا "”(نم) َّقحَل اَم اّمأو :لصف

 :ءانب

 :"(يهو) رقثَج وحن َللْعَمب تَقِحْلأ ةينبأ ةيناف اهنم
 ,”لوذج لثم لوغفو ءبَنُيَرز لشم َلَعِيَفو ءلقوَح لثم لَمْوَف

 :وحت نلْعَفو «ىَقْلَع :ومن ىَلْعَفو م :وحن  لعفلا مال فيعضتب  لّلْعَفو

 :مهلوق ةلالدب ةدئاز هيف ءاتلا هةتّبْنَس :وحن ةنلُمَقو ءلّسْنَع :وحت لعنَقو هنَشْعَر
 لدي ةتبنس نف ءانلا فذحَف هدلا نم ٌةيدسَو رهدلا نم هي هيلع ثضم

 :ثينأتلا ءاه ُدَنْكُي ال هنأل ِرَفْعَجب ةقحلم '"ةَتَبْنَس تناك افإو ءاهدايز ىلع

 رْفْعَج نزو ىلع ْتَبْنَس هب دتعملاو

 - :ناءانب  نثرب وحن  للْعُمِب قحْلأو

 دْدُعَق :وحن لعفلا مال ريركتب لّلُعَف :وهو ,”هيوبيس هركذ "مر :امهدحأ

 .هبضغ ىلع تكسو هموطرخ جوع :لجرلا مطنرخأ )١(

 ٠ .«قم يف ةدايز (5)

 .ه«ق» يف صقن (9)

 .«ر» يف صقن (4)

 نوهج :«ب» يف (2)

 .هنم ةيقحلاو هدلا :ةبنسلاو 88ص ؟ج هيوبيس باتك :رظنا (1)
 هرم و «ب» يف صقن (0)

 .5/ص اج يفاريسلا حرشو 6٠١ صو 55ص ؟ج هيوبيس باتك ؛رظنا (8)
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 فيعضلا :اضيأ ُهَدْمّقلاو سيكألا دجلا ىلإ ًابسن ةليبقلا ْبَرْقَأ :ةدخَقلاو ءلّبَخُدَو
 :'"ارعاشلا لاق «مراكملا نع دعقي يذلا

 دك قق هُرئاام ينل فتم انق كلت ىو
 .هرمأل ْنِطْبَتْسْلا ""(لجرلل) َلخاَدْلا :لّلخٌدلاو

 مقرر وحن ملا ةدايزب مَلْعَف وهو ا”هيوبيس '”"(َرْيَغ) هركذ :رخآلا ءانبلاو

 مهن

 ةدايزي ملْعف وهو ؛هيوبيس ”هركذ دحاو ءانب جرُبز وحن للثفب قحلأو
 قحلأو ءاهاعل لاسو ءاهنانسأ ترّسكت يتلا ٌةْنسْلا ةقانلا يهو مقلد :وحن عملا

 ريع وحن ءاي ةدايزب لّيْمَف وهو ؛”"هيوبيس هركذ دحاو ءانب مهُرَد :وحت للغقب
 .مي لحو

 :ناءانب رطَمق وحن غدم ريغ لعفب ّقحلأو

 .مخضلا وهو «بّدخ :وحن ماللا غدم لعف :اهدحأ

 .509ص هنأويد :رظنا ءاريرج وجيب قدزرفلا وه )١(

 دهاوش مجعمو ء(دعق) ناسللاو :77؟ص لماكلاو 18/ص ”ج بضتقلا :رظناو :؟4ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو

 فاد يذلا :قرقلاو نيرج ابأ ةيطع ىنرقلاب يتميو «لجرألا ةليوط ءاسفنخلا هيكت ةبيود :ىنرقلا 55١ ص ةيبرعلا

 .مألا لبق نم ُةَنْجَبلاو ءلحفلا ةبج نم فارقإلاو ءيرع ريغ هوبأو :ةيبرع همأ نوكتو «هريغو سرفلا نم ةَنْجّبلا

 «ق» و «ر» يف صقن (؟)

 0 ٍ 01 .لصألا يف صقتن (5)
 للثف وهو .دحاو ءانب هب قحلف  جرْبَحو متْرت ومن وهو للف اًمأو» :50"ص هج يفاريلا حرش يف ()

 يذلا ريغ رخآ ءادب هب اوقللأ دقو ,هيلع داز امو هيوبيس هركذ يذلا اذهو ءللَخَدو دّدْنُق :كلوقك لعفلا مال ريركتب

 .«مّيتسو قرز :كلوقك هرخآ يف ملا ةدايزي ٍمْعُم وهو لاق

 لاثم ىلع تءاج ةفص اهأ ىلع مقّلَد ركذ افإو للثفب َقِحْلَأ ائيش هيوبيس ركذي لو ءخسلا عيمج يف اذك (ه)
 للثف اًمأو» :37"ص دج يفاريسلا حرش يفو 50ص ؟ج باتكلا :رظنا .للثف لاثم ىلع ءاج ما «جربز» نأ اك للثق

 .«...ةنسما ةقانلا يهو «بقلد» ملا ةدايزب هب قحلأ دق :هريغ لاقو .هب َقِحْلَأ ائيش هيويس ركذ اف جرب ون

 .53/ص اج قاريسلا حرشو ,اثهص ؟ج باتكلا :رظتالا)

 ل مخأاس



 فتح وحن ليف :رخآلاو
 ؟ِرَفْثَجي اقحلم ادَعَم اولعجت ملو ٍرْطَمَقِب اقحلم ًابدخ ''متْلَعَج َملَق :ليق نإف

 مظن ىلع ُدَعَم سيلو ؛هنوكسو ٍرطَمِق تاكرح مظن ىلع ًابدخ نأل :ليق

 نم ملا حتفل قفاوم بدخ نم لادلا حتف نأ ىرت الأ ءهنوكسو ٍرَفْعَج تاكرح

 ًاقحْلُم لعجف ارطتق نم ءاطلا نوكسك '" هنم) ىلوألا ءابلا نوكسو ؟رطمق

 رَفْعَج مظن "!(هكظن) فلاخف ٌدَعَم اًمأف 00 تاكرحلاب هل هتقفاومل ءهب

 (حوتفم '”"ٍرْفْعَح نم ءافلاو) ٌحوتفم ٌدَعَم نم وهو «نكاس ٍرَفْعَج نم َنْيَعلا نآل
 ام ءىثشلاب ْوَحْلُي انإو  ىلوألا لادلا وهو  نكاس ”!(دَعَم نم) هئازاي يذلاو

 1 .هنوكسو هتاكرح يف هقفاو

 ةسخ ىلع ناك ام وهف ةسخلا تانبب ةعبرألا تانب نم َقحلأ ام اّمأو :لصف
 نكت ملو هتاكرحتمو يسالا نكاوس مظن ىلع ناكو «ةدحاو ةدئاز اهيف فرحأ

 كلذو ءافلأ الو (ابلبق ام "اروسكم ءاي الو) ءابلبق ام اموضم '"(اواو) دئاوزلا

 هب قيلأ "سكؤتفو ءاي ةدايزب ٍلَجْرَمَنب اًنحْلأ ."عتُئتتو ."لقيَتَع :وحغ

 ,ههيق ريخ ال مخض ريصق ةقلخلا مثل :ليقو ءنيمس ريصق ..ربزَه لاثم سْفّيح لجر» :(ىسفح) ناسللا يف )١(
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 ما يما) ك ةدايز از

 .«ب» يف صقن (1)

 ١ ْ .لصألا يف صقت (5)
 ش .«ق» يف صفت ()
 ليقثلا مخضلا وه :ليقو «هلهرت وأ همظعل ءيطبلا :ءيش لك نم لثيمعلا (9)
 .عاجشلا وه :ليقو «فانكالا أطوملا ؛ليخخلا ديسلا ءيركلا :عديملا (8)

 .بلغت نم يح سكودفو هدسألا ؛سكودفلاو «يفاجلا ظيلغلا :ليقو هديدشلا ؛سكودقلا (5)

 ءاعأل د



 "بطرق قَحْلَم سوَدُرْفو «نونلا ةدايزب /هب َقحلأ لقنَحَجو ىاولا ةدام زب [ب / 1] 6 ملأ مناقل 5 00 هك
 .""ةلمْعَدقب 0002 ْئ 0 سو وىاولا ةدايزب

 :شرمَ امو

 للف - لاق ام ىلع - هنزوف
 .ةدئازلا يملا فذحب ”شرْيَمُه :تْلُق اذه ىلع  هتّرَفَص اذإف

 سيلو ءيشب قَحْلُم ريغ لصألا يف ٌلَِلْخَ :شرّمَه :لاقف "'شفخألا اّمأو

 ءميملا يف نونلا تمغْذُأف اهمو انون لصألا يف تناك ةددشلا مملاو ءدئاز فرح هيف

 .شرَمْنَه لصألاو

 نم فرح فذحب َحرْيَفُس :لجرفس يف لوقت ؟ رمُيَنُه :تْلُق تْرْفَص اذإف

 اذه ىلع ائيش ةعبرألا تانب يف دجن مل :لاق ْنأب كلذ ىلع ”لدتساو ءهرخآ

 رمألا سيلو «ةسخلا تاوذ ىلع هانلمحف /سّيْبَقِب اقحلم ائيش ينعي - لاثملا

 قحلم وهو "ثرَوُخَت وُرَح مهمالك يف اندجو دق اّنَأل ؛شفخ +ألا لاق ام ىلع

 .«ءيش هلام يأ :ةبعطرق هلام» (بعطرق) ناسللا يف )١(

 .ءاملا باود نع يهو فحاللا ةدحاو :ةيفحلسلا (0)

 ,ةريصقلا ةقانلا :ةلمعذقلا )

 .قلخلا ةبرطغملا زوجعلا :شرمبلاو 504 5ص ؟ج باتكلا :ىظنا ()

 .؟365ص ؟ج ةيفاشلا ىلع يضرلاو :27 - ١7ص ةج يفاريشلا حرش رظنأ (5)
 .(شره) ناسللاو ,755 55ص اجو 21 ١5ص اج قاريسلا حرش :رظنا (0)

 .35 ١ص اج يفاريسلا حرش يف اييرقت' هصنب هيلع درلاو شقخألا لالدتسا (0)

 .ةَرْدَك هولعت يذلا ضيألاو ةريغصلا ةلمقلاو ءركذلاو ءابتفصو «ةركلاو ءءانلا نم ةمخخلا :سلبيقلا (4)

 :هيفو (شرخ) نأسللاو 7564ص ؟ج ةيفاشلا ىلع يضرلاو "١ص ١ج فصنئاو ءهاخرص ١ج بضتقلا ؛رظنا 45)

 .شدخو كرحت دق :شروخنورج

 معاش



 .َشْرَخلا ٌوُرلا "رثكأ اذإ هانعمو واولا ةدايزب شرَمْحَجي

 نونلا ةدايزب َللَعْنَف "”شرّمَه نوكي نأ "(هدنع) يوقيف جارسلا نبا امأو
 لقثف اهنم ةبيرق يهو «ةكرحتملا ملا يلت ةنكاس اهّنأل ُتَصْغْمَأ نونلا نأ الإ

 .لاثملا اذه يف اهل رابظإلا

 انما اوكا كنلاقلو فاقول يبق داكلا تنيو .كحأ ياللا نوت: ليمف

 ثينأنلا ءات فذحت م عمجلل اهفذحت كنأل ؛ثينأ أتلا 71غ كلذ عم ابيفو اهلبق

 ةرق لوقت  تاّوَخَأو تْحَأو ءتانّبو تْنب :لوقت ءابيف فالخ ال يتلا
 نأ بجو امنإو ,دحاولا يف تناك يتلا ءاتلا فذحتف تاَرَجشو ةَّرَجْسو ءتاَرَمَتو

 لصألا ناكو ِتْنبو تْخَأ نم تطقس لعفلا مال نأل ؛قاحلإلل ءاتلا هذه نوكت
 سال اسما

 .ةونبو ءةوخأ

 -شرخو ٌورجلا ربك اذإ :«قد و ه«ب» يف )١(

 .«ق» يف صقت قف

 .«شرته ةعبرألا تانب نم هقحلو ءشِرَمْحَج ةفص لللْمَمد :(ةطوطختا ةلاسرلا) 5--ص بج لوصألا يف (0)

 مسالا يع كنأل ؛هتفرص ثخأ وأ تتيب الجر تيس نإو» ١: 7ص ؟ج ياتكلا يفق ةيوبيس بهذم اذه (4)

 افإف ءاهلبق يذلا فرحلا اونكسأ امل ءابلاك تناك ولو ,ةعبرألاب ةتبنم :اوقحلا م .ةثالثلا ءانيب اهتقطأو ءءاتلا هذه ىلع

 يه أفإو ؛كل تركذ امل ءاملك تسيلو :ةركتلا يف فصصني مل ثينأتلا فلأك تناك ولو ؛:تيرفع ءاثك اهييف ءاتلا هذه

 دنع ابتزتم تخأو تنب يف ءانتلا : 55ص ؛ج يفاريسلا حرش يفو.ةفرعلا يف فرصتاو ءاهيلع يب مسالا يف ةدايز

 ليثدلاو ...كلذ هبشأ امو ةفقّرَحو ءةبلهتب قاحلإلل ةدئاز ةتينم يف ءاتلا نأل :تيرفعو «ةتبنم يف ءاتلا ةلزنم هيوبيس

 تنب كلذكو :لاق نأ ىلإ ..ةَيرْفعو رفع :نوئوفي مجَأل ؛ةدئاز تيرفع يف ءاتلاو ءةبنس :نولوقي ميَأ ءاتلا ةدايز ىلع

 ىلع ثنؤم ةئزتمب هنأل هانفرص الجر اههنم ةدحاوب انيس اذإف «قاحلإلل ةدئاز اهيف ءاتلاو لجو عّدجب ناتقحلم تخأو

 ءةحتفلا اهلبق ام مزلي يتلا يه ثيتأتلل ةدئازلا ءاتلاو ءنْيَعَو ربفب هاني لجرك ثينأتلا ةمالع ابيف سيل فرحأ ةثالث

 .«..كلذ هبشأ امو ةجاجد :انلوقك ءابلاب اهيلع فقويو

 اذبص ؟ج ةيفاشلا ىلع يضرلاو 5ص اذج :ناسللا :رظنا (ه)

 معقد



 ,ةّوَحألا ٌةَنْيَي تخأو ةونبلا ةَنْيَي تْنِب :”لوقت كنأ كلذ ىلع ليلدلاو
 نأل ؛اضيأ َماللا ٌربظتف ٌةّيَحَأو َكَيَيَب :تلق اَتبتْرفَ اذإو «ماللا ”ربظُتف)

 مالا َتَقَدُح اماف .يونبو ّيوخَأ :تلقل اهيلإ تْبَسن ولو فوذحملا دري ريغصتلا

 ماللا فذح دعب نيفرح "لع اناكو «ثينأتلل اهيلع ءاتلا تديزو ءاهنم

 اهقحل امم اضوع كلذ نوكيل ؛عّدجج تنبلو ءلْفَقِب تخل ٌةَقحْلم َهاَّثلا تلعُج

 رَثْوَك وحن ةعبرألا تانبي َقَحْلُتف ةثالثلا تانب ىلع فرح داري ك فذحلا نم
 تئنبو ؛تخأ يف ءاتلاف رفغجي قحلأف - ةرثكلا نم وهو  «هيف واولا تديز

 .ثينأّتلاو ّقاَحْلإلا :ناينعم اهيف

 اج ف اهيالقتك واولا نم ةيلقنم ءاتلأ نأ ا"”نييوحنلا صضعب ركذو

 .ةَمْحُوَو ٌماَجَُو :لصألاو :ةَّمَحَتو

 ؛لئاوألا ريغ يف ءات بلقُت داكت ال واولا نأل ؛ ةركذ يذلا اذه ىوقي الو

 هّلْصَأو ؛ةتئلاو طخقلا مهياصأ اذإ موقلا تَنْسَأ :هبلوق يف لَوُأ ريغ تبق امنإَو
 ونشأ

 :انْلك يف ءاتلا كلذ لثمو

 .هدنع لّتْمَف ُةنْزَوو «قاحلإلل ةدئاز اهنأ ىلإ يمرجلا رب اَدَمُع وُيَأ بهذ

 مال نم ةبلقنم ًءانلاو ؛ثينأتلل ةفلألا :لوقيف "هيوبيس اأو

 .ريسي فرصت عم !!؟ص هج قاريسلا حرش يف هصنب مالكلا اذه )١(

 .«ق» يف صقن (؟)
 76ص هج يفاريسلا حرش يف اضيأ هصنب خلإ ..ءاثلا نأ نييوحنلا ضعب ركذو :هلوق (؟

 ' .اووئسأ :«قدو هبه يف (ة
 ١5ص اج ةيفاكلا ىلع يضرلاو 07١, . هدكص ةج قاريسلا حرش ظنا (5

 الك تيأر :مهلوق ابنيع كيرحت ىلع كلديف اًنَلك اًمأو» :65ص يف هيوبيس لاقو 48ص ؟ج باتكلا رظنا ١(
 - الو ةفرعم يف هفرعي مل ائيش اهب ىتَن نإف .ثينأت فلأ فلألا لعجي دنإف كْئتْخُأ انلك تيأر :لاق نمو ..كيوخأ

) 

/ 

/ 
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 ْملَع ءاتلا يف نأل ءءات تَلِدِبَأ افإو ,"اَوْلك :لُصألاو واولا يهو  لعفلا

 :ثينأتلا مَلَع نم جرختف ءاي "رضملا عم ريصت دق اهلك يف قلألاو تينأتلا

 .اهولدبأ كلذلو ؛ثينأتلل ديكأت ًءات واولا لادبإ "'(يف) راصف

 [/وم] ضحلا قاحلإلل اتلك يف تناك ول ءانلا نأل ؛لوألا /نم ىوقأ لوقلا اذهو

 :لاقيف بسنلا يف تّبْنَت نأ بجول .هانركذ ام ثينأتلا مَلَع نم اهيف سيلو
 .يوتلك :

 ىَرْجّم اَهْوَرْجَأ دق مُيَأ ىلع كلذ ّلَد ةبسنلا يف ابطاقسإ ىلع اوُمَتْجَأ ايلف
 .لجو زع هللا ءاش نإ هفرعاف «تْخَأ يف ءاتلا

 .«ىورش يف واولا ةلزتمب ءاتلا تراصو ةركت -

 .«...ثينأتلل نقحل نهأل ؛اتلكو ءٍنْيَتنْيَو تنبو ءتخأ ءات كلذكو ..» 4ص ؟ج يف لاقو

 (الك) ناللا :رظتا ()

 .رضضملا عم ءاه ريصت دق :«ق» فو رضملا عم ءاي ريصت دق :«ب» يف ()

 ,لصألا يف صقت (9)

 تنب يف ءاثلا نأ ركذ دقو «تني دعي اهركذ هيوبيس ناف اتلك اًمأوم :ه13  هدهص ةج يفاريسلا حرش يف (8)

 :يونثو ءيولك :لاقي :ناتنثو اتلك همالك قايس ىلع لاقف .بسنلا نم اهطاقسإ يف تينأتلا ءاهب اهوهبش مهنأو «تينأتلل

 ريغ ؛تنب يف ءاثلا ةلزنم ءانلا هذهو ...تنب يف ءاتلاك اتلك يف ءاتلا نأ مالكلا اذه رعاظ بجوأق ءيونب :«ناتنب» فو

 .«ثينأتلا فلأ اهقحلت نأ زاج قاحلإلل تراص امل اهنأ

 4ظكا



 (افرح رشع '"ةعبرأ يهو) لَدَبْلا فوُرُخ ْباَب

 ءيازلاو ءداصلاو ؛ءاطلاو «لادلاو ءاهدُحو نيسلا الإ ءدئاوزلا فورح اهنم
 .ميجلاو

 (ظفللا يف "ا معمجي) افرح رشثع دحأ اهنم ''هيوبيس هركذ يذلاو
 .هالّبنَم تْيَوَط دجَأ» "”(كلوق)

 .نييوحنلا نم "'هريغ هركذ يقابلاو
 - :يهو «فرحأ ةعبرأ نم لدبت ةزمهلاف

 1 .ءاهلاو ءفلألاو ايلاو اولا
 :كلوقك :فلأ اهلبقو لعفلا نم نيمال اَنَعَقو اذإ ءايلاو واول نم اهلادبإف

 ؛"واقَشو مال ءايلاف ءيضْقَي ىَضَق نم هنأل ؛ياَضَق لْصَألا "(و) ءاقشو ءءاضق

 .ناونعلا نم سيلو :«ق» و هر» و «ب» يف بايلا ةيادب )١(

 .337ص ؟ج باتكلا :رظنا (؟)

 .لصألا يف صقن (5)

 .«ر» يف ةدايز (9
 دف 735 - "5ص اج يفاريسلا حرش يفو ء1اةخرص ؟ج ةيقاشلا حرش يف يضرلا ركذ 6 يفاريسلا وه ()

 دقع لوأ يف اهركذي لو بابلا وشح يف اهداز يتلا ماللاو ءبابلا لوأ يف هيوبيس اهركذ يتلا لدبلا فورح انركذ

 يف ٌردرَي :هلوقك ةنكاس داص لك نم نوكت يتلا يازلا :وغ كلذو «بابلا يف اه تأي مل ٌرَحُأ َفْرْخَأ لدبللو «بابلا

 .دصق عضوم يف دُزَقو ٌنَدُصَي :عضوم

 بلقو نأ يِدْرَف كلذك :اهدصفب زمُأ ةقان َرْحَن نيح لاق هنأ ئيط متاح ىلإ وزعلا مالكلا وقح يف رثؤي كلذكو

 هفاك نم نيشلا لاديإكو «تَحْلَس يف تخّلصو . ْتَْقْس :يف تقص :بلوقك «ءاخم وأ «فاقه اهدعب تناك اذإ اداع نيلا

 .«كتبرط» يف َششْكْبَرَه :برعلا ضعب ةغل يف ثنؤمال بلوقك ثنؤملا

 دو هد يف ةدايز ()

 .ءاقشو :لصألا يف 9

 ل مك؟



 وأو ''هالَّلا نأ كل ربظيف :ةّوقش :لوقت كنأل

 َتْيَلَقَف ءارغو ءاضق :تلقل تيضَقو «تؤورَع نم ًالاعف َتْيَنَب ول كلذكو

 .نيتزمه ءايلاو واول

 يف اتتاك اذإ واولاو ءايلا نآل ؛ةزمهلا ىلإ عضوملا اذه يف اَمُيَبْلَق بجو اغإو

 يهو  فلألا دعب "ااَنَعَقو اًماف) نيفلأ اَنَبلُق اهلبق ام حتتفناو ةكرح عضوم

 عتجاف ةتكاس الإ نوكت ال فلألاو «(نيفلأ اهدعب ءايلاو واولا ْتَبلَق - ةحتفلاك

 اهّتكرح نكُمّتل ؛ةزمه  ءايلاو واولا نم ةبلقنملا  اهنم ٌةَريخألا ْتَبلُقَف نانكاس

 .دودمملاب روصقملا سبتلال تفذّح ول ابنأ ؛نينكاسلا ءاقتلال اَبْفذخَت ُهَلو

 .فلألا نم اجرخع فورحلا ّْبَرْقَأ اهنأل ,"؟(اهيلإ) بلقلاب ىلوأ ةزمهلا تناكو
 .اوشح وأ تناك ًالوأ ءةمزال َةَّمَه ةموضملا واولا نم اضيأ ةزمبلا لدبتو

 لْسْؤلا "ذا :لجو زع هللا لاق «هوجأ : :هوجو يف كلوق وحن لوألاف

 تقرا نم هنأل َتَنْقُو لصألاو «( (4ْتَلْجَأ موي دي 7يأل») 4« تتقأ

 عمج اهنال ؛(ةزمه ا"ريغب) رؤونأو رود :لصألاو ءرؤنأو ,رؤدأ وحن وشحلاو

 .راثو ناد

 ةلزنممب ةضلا نأل ؛فعاضملا ةلزنمب اهنأل ؛ةزهه ةموضملا واولا بلق زاج اعإو

 افيفخت ةزمه اهادحإ تبلقف ناواو هيف تعتجا هنأكف واولا

 .مال واولا نأ :«ق» و هره و لصألا يف )١(
 ,«ق» يف صقن (5)

 .هر» يف صقن (0)

 .تالسرلا ةروس نع 1١ ةيآلا (4)

 .طقف «ق» يف يهو «تالسرلا ةروس نم ١؟ ةيآلا (5)

 .«ب» يف صقن (1)

 مث د



 مل (نينكاسلا ""ءاقتلا ةّمَض وأ) بارعإلا ةّبَح وحن ةمزال ريغ ٌةيَّملا تناك نإف

 زمبلا زوجي ال ءكَوْرَغ اذهو كولد هذه :"”كلوقك) لادبإلا اهيف

 :كلوق يف ةرسكو ةحتف ريصت اهنأ ىرت الأ ءةمزال ٌريغ بارعإ ةض اهنأل ؛(""انه

 ريغ تناك اماف ؟كوزغ نم تُبجَعو كولدب تررمو «كَوْرَغو كَوْلَد تيأر

 .اهب دتعُي مل ةمزال

 «ةلالضلا "'اوَرَتْشاَل وحن (تَبْنَت ال) نينكاسلا ءاقتلا ةض كلذكو

 ال نينكاسلا ءاقتلا ةّض نأل 8 لضفلا ""اًوَسنَت الو» "4 وبل و

 .هب َدَمْعُي الو «تيثت

وقك ةره ابيلق ز زاج ةماكلا لو تناكو ءةروسكم واولا تناك اذإو
 2 كل

 .ةَدافإ ٌةداقو يو ءةَداَسِإ :ةداسو

 يف اهّبلق نّمْحَي ملف ةّبضلا نم ٌءَفَحَأ ةركلا نأل ؛وشحلا يف اهبلق زوجي الو

 هلقثل مومضملا بلق زاج 5 عضوم لك

 ام الإ ؛ةحتفلا ةفخل ؛ةزمبلا ىلإ اهبلق زجي من ةحوتفم واولا /تناك نإف 2 [ب/5]

ني ىنو نم هنأل ةاَبو لصألاو ءقانأ وحن اذا ءاج
 . ي

 دم ”(فرح) ريغ اهنم ةيناشلا ""ى) ةماكلا لوأ يف ناواو تعّتجا اذإو

 ,«اب» يف صقن )١(

 .لادبإلا اهيف نمي مل :هقد و ند فو ؛لدبت مل :«ب» يف ()

 .هر» نم ةطقاس ةملكلإو ءانهع :«ق» يف د

 .«ق» يف ةدايز ()

 .ةرقملا ةروس نم ١75 ةيآلاو 11 ةيآلا (ه)

 .نارع لآ ةروس نم ؛4> ةيآلا ()

 .ةرقبلا ةروس نم 559 ةيآلا م

 .لصألا يف صقن (4)

 قفا وا اب يق صقن (5)

 عكم 



 يفو ءلِصْيَوُأ :لصاو ريغصت يف كلوقك ةزمم ىلوألا بلق نم دب الف "(نيلو)
 .لصاوأ :هعمج

 "”ييروُو ام وحن َرَمْبَت الأ زاج دم فرح ةيناثلا ""(واولا) تناك نإف
 ةنكاس تناك اذإ ءايلا كلذكو «ةض اهلبقو ةنكاس واولا نوكت نأ :دملا ىنعمو

 .ده يبف ةرسك اهلبقو

 دم نم نيف ْنكْنُي هنأل ؛دملا فورح فلألاو ءايلاو واولا تيمس امنإو
 .فورحلا نم نهريغ يف ُنكْمُي ال ام توصلا

 ءاَرْفَصو ءاَرْمَح وحن فلأ اهلبق ناك اذإ ثينأتلا فلأ نم ةزمبلا لَدْبَتو
 فلأ نم ةلديم ةزمبلاو .دملل تديز ةزمبلا لبق ىتلا فلألاف ءاَمُيَببْشأ "امو
 .ةلعلا نم انركذ امل ثينأتلا

 بلقت 5 افلأ واولا ْتَبلُقَف هوم :لصألاو ءءاهلا نم لدب «ءام» يف ةزمبلاو
 ىوقأ يهو ءءابلا جرخُم نم اهل ؛ةزمه ًءابلا تَبلُق مث ءهام راصف «باب» يف

 .توصلا يف اهنم

 ارا ِق ةدايز قلل

 .لصألا يف صقث (5)

 .فارعألا ةروس نم ٠١ ةيآلا (5)
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 فلألا لاَدْبِإ ْباَب

 :فرحأ ةعبرأ نم ُلَدْيَت فلألا

 ظ .نونلاو ءةزمبلاو ءءايلاو واولا

 |هلبقو ةكرح عضوم يف اتعقو اذإ فلألا اهنم بلقنتف :ءايلاو واولا امأَق
 .ماللاو لعفلا نم نيعلا عضوم يف اتناك اذإ كلذو ءةحتف

 ؛ًافلأ ءايلاو واولا تبلقف مَيَبَو ءلَوَف لصألاو ءعابو ءلاق وحن نيعلاف
 .اهلبق ام حاتفناو اهكرحتل

 هذه ةرثكل واولاو ءايلا ىلع تاكرحلا لاقثتسال بلقلا اذه بجو امنإو

 ءلقثلا نم هيف ام فعاضتي مالكلا يف رودلا ريثكلا ءيشلاو «مبمالك يف لاعفألا

 «لَوَق :لاق يف تْلُق اذإ كنأ كلذو ءهنولقثتسي ام مهمزل اوبلقي ملول مهنأل "'(و)

 واولا مضب َعيِبَيو «لوَقَي :لبقتسما يف لوقت نأ مزل هَنْحَّحَسَف يب عاب يفو
 ءءايلا ىلع لقثتست ةرسكلا كلذكو هواولا ىلع لقثتست ةضلاو ؛ءايلا رسكو
 راصف اهب ظفللا ًفْخَيِل ؛اهلبق ام ىلإ ءايلاو واولا نم ةرسكلاو ةمضلا اولقنف

 اهلبق ام ىلع ءايلاو واولا ةكرح ءاقلإ لبقتسملا يف مزل انف ؛عيبيو لوقي
 ةدحاو ةقيرط ىلع يرجيل ؛ًاضيأ يضاملا يف كلذ بجو انركذ امل اهئاكسإو

 ًافلأ نيعلا تبق ءءافلا ىلع لمفلا نيع اَمُهو ءايلاو واولا ٌةبكرح ْتَيِقْلأَف

 ١ «قد راند يق ةدايز )3

 ل مةثكك



 اهوكرت.ول.مهأل ةكرحتم ("'تناك) اهنأ ىلع ةلالد (افلأ اهاّيإ مَببْلَق ”نوكيل)

 لاق :ليقف أفلأ اهوبلق كلذلف ؛عْيَبَو لْوَق وحن ردصملاب لعقلا سبتلال ةنكاس

 .عابو

 .لُعفو «لعفو ءلعف
 :نازوأ ةثالث ىلع عونلا اذه نم ("”يضاملا) لعفلا نأ ْمَلغاو
 .داجو لاط :وحت لُعَفو ءباهو فاخ :وحن لعقو «عابو «لاق :وحت لَعفف

 .اهنم لعف لك لبقتسمب لاعفألا هذه (”نزو) ىلع لدي
 لبقتسمو «لوُقي لاق لبقتسم ّنأل ؛لَمَف امنأ ىلع مكْحَف َعاَيو هَلاَق اّمأَ

 .لعفَيو ٌلَعْفَي اَمُهو «عيبي حاَت

 ىلع هنم لعاقلا مسا ناكو ءًايدعتم لعفي وأ لّعفي لبقتسملا ناك اذإف

 يضاملا يف بابلاف /  ةينبألا نم هريغ وأ ليِعَف نزو ىلع نكي ملو  لعاف
 وهف ُلّثَقَي لّثقو «بِراَض وهف ُبِرْصَي ّبّرَض :وحن لَعَف نوكي نأ (”هكح)
 .لتاق

 «باَهَيو ُفاَخَي اهلبقتسم نأل ؛لعف اهنأب َمِكَحَف باقو «فاَخ اّمَأ
 اذإو (اهلبق ام ىلع ءايلاو واولا ”ةكرح تَلّوحَف) ْبَيْبَيَو هفَوْحَي :لصألاو

 قلحلا فورح نم افرح هّمال وأ لعفلا ْنْيَع نكت لو لعفَي ىلع لبقتسلا ناك

 . ("طرشَي "”طرتو) ءلَمْعَي َلِمَع ؛وحن لعق هنأب يضالا ىلع كح

 .رياغم طخي شمايلا ىلع كردتسمو ءاماب» يف صقن )١(

 - «ب» يف صقن (9)

 . «ق» و هرم يف ةدايز (5)

 . هره يف ةدايز (2)

 . «ق» يف ةدايز (5)

 . ههعلي ؛اناطرشو اطر ركلاب ءيثلاو ماعطلا طرس : (طرس) ناللا يف ()

 د مكال
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 ُدوجَيو َلوُطَي اهلبقتسم ّنأل ؛لْمَف اًهّنَأِب َمكَحَف ةاجو ءلاط اّمأو

 ْدَعَتُم ريغ وهو لفي ىلع لبقتسملا ناك اذإو ٠ (”دٌوجَيو لٌوْطَي لصألاو)
 كنأل ؛لْعَف ('”'ىلع) هنأب يضاملا ىلع ّمكُح  لاَمَف وأ ليعَف ىلع لعافلا مسأو

 :لوقتو «فيِرَظ وبف ْفّرْظَي فّرَظ :لوقت ؟ ليوط وبف ٌلوُطَي َلاَط :لوقت

 .َناَبَج وهف َنْبْجَي َنْبَج :لوقت 5 هَداَوَج وبف ٌدوحي َداَج

 تاْضَيَبَو تازَوَلو تاَرَوَج : (”!ةّضْيبو) ةزولو ءَةْرْوَج عمج يف مهلوق اًمأو

 نيتكر حتم اتاك ْذِإ نيفلأ ءايلاو واولا بلقت مل امناف - يناثلا حتف نم ةغل يف

 ةمزالب تسيل عملا يف ةضراع اهيف واولاو ءايلا ةكرح نأل ؛ةحتف ''املبقو)

 :هلوقك عملا اذه يف حيحصلا فرحلا نُكْسَي (دق "أذ

 "اَهتاَرْفَز نم َسْفَنلا حيِرتْمَتَ

 َوْرْع لصألاو  «ىمرو ازغ وحن ءاي وأ اواو تناك اذإ لعفلا مال امو

 كلذو ؛لعقلا َنْيَع اتناك اذإ اهبلق يف ةلعلاك نيفلأ اهبلق يف ”ةّلعلاف  َىَمَرَو

 )١( «قهو «ب» يف صقن .

 . رد يف ةدايز (5)

 . «ب» و لصألا يف صقت (9

 . ه«ق» يف صفت (4)

 .دقو : د يف (©)
 :هليقو نجرلا اذه لئاق ممأ ىلإ دتهأ ل م)

 اها م نمةيفلا اند ابالود وأ رهدتلا فورص لع

 ةيفاشلا دهاوش حرشو .؟1ةص هج شيعي نبأ :رظنإو كا-ص ١ج صئاصخلا يف ينج نيا دهاوش نم وهو

 -: (مل) و « (رقز) ناسللاو ءاى5ص ةج يتومثألاو :ءةحص ةج ينيعلاو ءاهدص هدهاوش حرشو ءاهدص ينغملاو كاذص

 نفنتلا يهو ةرقز عمج تارفزلاو ::ه8ص ةيبرعلا دهاوش مجعمو ه”ذص رئارضلاو

 .ةلعلاو :تسلا ميم يف
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 ءايلا ىلع ةضضلا لقتتستف «َيِمْرَيَو ٌقْزْعَي :ليقل ىمرو ازغ لبقتسم ّحص ول هنأ
 اتعبتو ًاضيأ يضاملا يف اتنكسأ ("ليقتسملا يف اًتْثكسأ) اماف ناَنَكْمَتف واولاو

 ابلبق (”او) أمآلَو ًانيع ءواوو ءاي لك تبلقف نيفلأ اتبلقف اهلبق ىتلا ةحتنلا
 .ًاصعو ىَحَرَو «بائو ناداوحت ًافلأ ةحتف

 لعفلا ّنأل ؛لعفلا ىلع ةلعلا هذه يف ًالومع مسالا نوكي نأ بجو امنإو

 ,لَعْفَيَسَو ءلقفي َلَقَف وحن هقحلي يذلا رييغتلاو فيرصتلل لالتعالا يف لصأ
 هلعلا كلت يف ممالا هاوأسو ءفيرصتلا اهّيِجوي ةّلعل مح لعفلل بجو اذإو

 يف اهقافتا (”'يه) ةّلعْلا هذه يف مسالل لعفلا (”ةاواسف) .هيلع هّلمح ّبَجَو

 5 .ةحتف اهلبقو ؛:ةكرح عضوم يف مسالا نم اتعقو ءايلاو واولا نأو «نزولا

 ًاضيأ ممالا يف بجو فلألا ىلإ اًمّبلق لعفلا يف بجو اَمَلَق ءلعفلا يف كلذ ناك

 .نزولاو مكحلا يف اهيواستل كلذ لثم

 هبشأ امو « اديّصو «لّوَح :وحن لي م لعفلا نزو ىلع مالا نكي مل اذإف

 .كلذ

 :ناَدّيَحْلاو ُنآلَوَجلا اّأَو

 نزو نع ًاجراخ - نونلاو فلألا ةدايزب  ءانبلا اذه لعجي "هيوبيسف

 ...اًننَكَتن :انكه لعافلل ينبم كردتملا يف لمفلاو ءرياغم طخ شمابلا ىلع كردتسمو « «ب» يف صقن (1)

 .لصألا يف صقن (0)

 . «قد يف صقن (5)
 .اهقافتا وه : «ق» قو ءاهر»و ه«بس يف صقن ()
 .ديزلا لثم اهفونأ نم لييف ليإلا بيصي ءاد :ديصلاو اذه ِنْيَغو : هق» و هر» يف (5)

 )١( اج هيوبيس باتك :رظتا ص5١ 73911
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 "'ىدَيَح كلذكو .'"رّيْمو ءلَوَحَك لعفلا هبشي الو لَعُي ال امب ًاقحالو ,لعفلا

 يف ثينأتلا فلأو «هوحنو نالوج يف ("نونلاو) فلألا "نكي ملو "اىَرَوصَو
 دق نونلاو فلالاو ثينأتلا فلأ ّنأل ؛ثينأتلا ءاه ةلزنمب هدنع اهوحنو ىديح

 ءىلْبْخ يفو ءنيحاَرَش :ناحرس يف كلوقك هعمج يف اب ٌدَتْعيو ءاهيلع مسالا عمجي
 .ىكاَبَح

 اهأل ؛اه ُدَتْكُي الو عما يف طقست اهأل ؛ثينأتلا ءاه يف كلذ سيلو

 سفن نم ثينأتلا فلأو ؛نوئلاو فلألاب اوُدتعا كلذلف ما ىلإ مه مسا ةلزنم

 .ةدايزلا ريغ نم ًاكح ةماكلا ردصل اولعجي لو ءانهه ةماكلا

 ّنأل ؛ناَدَيَحلاو نآلَوخلا لالعإ سايقلا :لوقي ناكف هربملا "سابعلا وبأ امو

 نع جراخ داش ةدنع ناَدّيَحَو «نالوجو ؛ثينأتلا ماه ةلزنع ةهدنع نونلاو فلأألا

 .سايقلا

 اهيف واولاو ءايلا تْبَلَق ول كنأل ِءَالَعُي ا اهنإف "ناَيَقّتلاو نادل اكو
 فذحت تنكف نونلا "لبق يتلا فلألاو ؛ةبلقنملا فلألا ؛نانكاس عتجال نيفلأ

 .رويف عمج ريغ )١(

 .ىروصو ىكبَح كلذكو :لصألا يف (

 .هطاشنل هلظ نع ديحي :ىديح راهو .ديحي يذلا :ىديحلاو

 ٠ (روص) سورعلا جاتو :هاص ؟ج فصنلا :رظنا «ةنيدملا برق داو :ليقو ءءام مسا :ىروص ()

 .مل ولو :لصألا يف ()

 . هرم يف صقث (5)
 ,لثل  ة١تذص ؟5ج ةيفاشلا ىلع يضرلاو .,؟هدص هج يفارينلا حرش :رظنا (3)

 . «هتراطأ :انايقتو ءايفن بارتلا حيرلا تفن» : (ىفن) ناسللا يف ()

 .نونلا لبق نوكت يتلا : هرم يف (8)
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 . كلذلف ؛لاَعَقب ناسبتليو َناَفَتو ءٌناَرَت ؛ناريصيف «نينكاسلا '"ءاقتلال ؛اًمادحإ

 .الغُي م

 ةنكاس ةزمبلا نوكت نأ هعضوف ةزمهلا نم فلألا ٌلادبإ اًّمأو :لصف
 :كلوقك افلأ اَنَتْلَعَج ةزمبلا تفْفَح اذإ ءتأرقو ءسأكو ءسأر وحن ةحتف ابلبقو
 .تاّرَقو «سارو «ساك

 :نيعضوم ىفف نونلا نم فلألا لادبإ اّمَأو

 ,ًاديز "ريرضا ؛وحن لعفلا قحلت ىتلا ةفيفخلا نونلا ىلع فقولا :اُمُدحَأ

 . «'ةّيصانلاب اعقل هلثمو ؟ارْمَع نمركت لهو
 لهو ؛اًبرْخا :تلقف فلألا اهتم تلدبأ نونلا ىلع فقولا تدرأ اذإف

 .اَعَقْمَتَلَو ءاَمرْكَت

 يف نيونتلا نم اَهلادبإ :وه نونلا نم فلألا لادبإ نم رخآلا عضوملاو
 الجر ُتْيَلَكَو ءادْيَز ْتْيَأَر وحن فرصنملا بوصنملا مسالا ىلع فقولا

 نونلا نيب لصفيل ؛بقللا اذهب هوبقل امنإو ءآضيأ ةنكاس نون :نيونتلاو
 .اهيلع ُفَقوُي ال يتلا نونلا نيبو ءامسألا يف اهيلع َفَقوُي يتلا

 )١( ؟ج ةيفاشلا ىلع ىضرلاو ءثءص ١١ج بضتقملا :رظنا صلاء١١.,

 ) )9ةيآلا ٠١ .قلعلا ةروس نم

 ل مكك د



 ءاّيلا لاَدْيِإ ُباَب
 نمو «ءاهلا نمو ءددشملا فرحلا نمو ءفلألا نمو ؛واولا نم لدبت ءايلا

 .ةزميلا

 .ًامالو ءانْيَعو ءءاف (”اهنم) لدبت يبف :واولا نم اََلاَدبإ اّمَأف

 ؛تاَقْؤِمَو ءناَرْؤم :لْضألاو ءتاقيمَو «نازيم :كلوقف ًءاف اَناَدِئإ اَمْأَ
 َرَتكْلاو تنكَس واو لك كلذكو ءءاف واولاو ءتقَوْلاو ءنزَّوْلا نم اَمْبْنَأل
 يف سيل كلذلو ءواو ىلإ ةرسك نم جورخلل ًالاقْثتْسا ؛ءاي تبق قام

 .ةّمح ىلإ ةرسك نم جورخلل ًالاقثتسا لُّعف مالكلا

 ّنأل ؛رسكلا نم اهّيلِإ يورخلا لَقْتَتْسَي ل بارعإلل ةمضلا تناك نِإَف

 .مزال ٌرْيَغ ضراع ةبارعإلا
 مهنكلو لجو نم هنآل ؛لَجْوَي :لصألاو َلَجْنَي يف واولا نم لدبتو

 م لَقْنَي واو ىلإ "'ءاي نم جورخلا ّنأل ؛واولا نم ٌهفَحُأ اهّنأل ؛ءاي اهوبلق
 ضعب يف تبلقتا دق واولا هذه ّنأل (”أو) ؛ةمض ىلإ ةرسك نم جورخلا لقثي

 .لجيإ :تْلُق اذإ ٌرمألا وهو لعفلا فيراصت
 .لجينو «لجيت وحن عراضملا لوأ رسكي نم ةغل يف كلذكو
 .لجيي :لوقيف ءاضيأ '”ءايلأ رسكي نم مّينمو

 )١( ماب» يف صقن .

 ماي ىلإ واو نم : «ق» يف (؟)

 .لصألا يف صقت (5)

 .زاجحلا لهأ الإ برعلا عيمج ةغل ءايلا رسكو ءاءاص اج ةيفاشلا ىلع يضرلا :رظنا (4)

 * نر



 هلعاف ّمَسُي مل امم كلذ وحنو «قيسو «ليق :كلوقف ًانيع ءايلا لادبإ اأو
 (واولا ىلع '"يتلا) ةرسكلا ّنأ الإ ءقوّسو ءلوُق :هيف لصألاو «واولا تانب نم
 لع ماي كما تا هناي رز نازل عم دق لأ نإ "طلح
 :ايزكذ فدلا نايفلا

 ّفَحَأ ٍفْرَح ىلإ كلذب لّصَوُْيِل اهلبق ام ىلإ واولا ةكرح لقن بجو انإو

 ش .ءايلا وهو ءواولا نم

 2 :هجوأ ةثالث هوحنو ليق يفو

 انركذ '75) هلوأ ربك :اهدحأ

 .ءامنؤلاب ليف قاعلاو

 لوُق :ثلاثلاو

 هنأل ؛هوجولا هذه ىوقأ وهو ءهتلع انركذ دقف (- ِهلّوُأ رسكب - ليق اّمأَق

 ملا

 | /10] , نيب "اءافلا (”ةكرح) تلعّجف "لعق هنأ ىلع لَدَيلف مامشإلاب ليق اأو

 . ”ىتايسكلا نايتحا وهو :ةريكلاو ةئحلا

 واولا تيقبق اهلبق ام ىلإ لقنت لو واولا نع ةرسكلا تفذح اغنإف لوف اأو
 .ةنكاس

 .لصألا يف صقت (1)

 .لعقلا لوأ ىلإ بلقنت :لصألا يف ()

 . «قد يف صقن (5)

 .؟كحص 5ج هيوييس باتك :رظنأ (5)

 . «قد و «ب»و لصألا يف صقن (4)

 .ءايلا : «ق» يفو لصألا يف ()
 .١5دص رقبلا ءالضف فاحتإو ءالم ص الج شيعي نيأ :رظنأ ()

 5 ةردر 5



 ردصم يف ناكو ؛فلأ اهدعبو ةرسك البق تناك اذإ واولا نم ًاضيأ لدْبَتو

 تَنَكَس دق عمج يف ناك وأ ءالاّيح ةقانلا تلاَحو اماَيق َماَق وحن هّلكف ّلَثْغا دق
 :وحن ةنكاس دحاولا يق واولا نأل ؛باَيْثَو ءِضاَيَحَو :طاّيس :وحن هدحاو يف واولا

 بلَقنَت ل دحاولا يف واولا تكرحت وأ لعفلأ مّ اذإف ءبْوَتَو ءطْؤسو ءضْوَح
 :ليوط عمج يفو راح رواحو ءماَوق َمَواَق :هلعف ّحَّص ايف كلوقك ءءاي ٌواولا
 .ةكرحتم ليوط واو نال ؛لاوط

 .ناوخ :كلوقك لتعي مل ًأردصم نكي ملو دحاولا يف ناك اذإو

 .لتعت م عملا يف فلأ اهدعب نكي مل اذإو

 لتْعَت مل دحاولا يف ةنكاس واولا تناك (”و) ءأروسكم ابلبق ام ناك نإف
 .ةجوزو ءجؤزو «ةذوعو ءدْوَعو ءةزَوكَو ءزوك :وحت

 ؛ءايلا ةبشُت فلألا ّنأ :ةزوكو ةدوعو ءضاّيحو طايس نيب قرفلاو

 ءايلا نم ءزج اهنأكف ءايلا يه نكت مل نإو «نيللاو دملا يف اهل اهتكراشل

 دحاولا يف واولا نوكس وأ ؛لعفلا لالتعا (''و) ٌرسكلا اذه ىلإ ضنا اذإف

 دعب سيلو ءَتْيَمَو دّيَس :يف تبلُق  َتَبلَقَف ةنكاس ءاي اهعم واو ةلزن راص
 .بلقت مل كلذلف ءايلا هبشي فرح هوحنو ةّجَوز نم واولا

 ةَحَتَف اهنأل ؛ةضحب تسيل فلألا اهدعب ىلا واولا ةحتف ثاف ('"ًاضيأو)

 ا ف صصن )١(

 ءاهره يف صقن (5)
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 كلذك تناك اَمَلَف ءًاحوتفم الإ ابلبق ام نوكي ال فلألا ثأل ؛ةفلألا اَبئَبَلَج

 .كلذل ءاي تبلقتاف ةرسك اهلبق ىتلا ةنكاسلا واولا تَبَبْشَأ

 - فلأ واولا دعب نكي ل نإو - مّيقو ءلّيحو يد يف قاولا مُهبْلَق اًمأو
 .ةّيقو ءةليحو ءةّيد :وحن هيلع عملا ىَرَجَف دحاولا يف تلتعا اولا َنآلَ

 دعب تعقو اَذِإ رداصملا نم فرحأ ةثالث ىلع داز اهف واولا نم ءايلا َلَدّبَتو

 يف اهانركذ قتلا ةلعلل ؛'"ازاّيحنا زاحناو ًاداّيقتا داَقنا :وحت '”فلأ لبقو َةَرْمَك

 .لاّيحو ايف

 ناكو اَعَمَتْجا اذإ لعفلا نيع عضوم يف واولا نم ("ًاضيأ) ءايلا َلَدْبَتو
 -ءاي وأ اواو لوألا نكاسلا ناك ءاوس ًانكاس اهبنم لوألا

 ءأيؤَل :لصألاو ءايش هتيَوُشو ءايط هتْيَوْطو أَيِ ُهَنْيَوَل :كلوقك واولاف

 .ًايؤشو ءايؤطو

 ماّيق كلذكو «توُيمو دوُيس :لصألاو ءتيمو ءديس :كلوقك ءايلاو

 مأق نم هنأل روُوُيَدو ِناَوُيَدو «موؤّيقو ءِماَوُيَ :لصألاو روّيدو كايدو «موّيقو

 .رودي رادو «موقي

 واولا تبلق ةنكاس اهنم ىلوألا تناكو ءاتعتتجا اذإ ءايلاو واولا كلذكو
 .ًادرطم ًاسايق اهدعب ىتلا ءايلا يف تمْغدَأو ءءاي

 ًءايلا ّنأل ؛ًاواو ءايلا بلقُت لو (””عضوملا) اذه يف َءاي ؤاولا َتَبلَق افإو

 .ًارايتجا زاتجاو : «ب» 2 لل

 . هقحاو «(رال ف ةدايز ا

 , «قداو «نا» قف صقن (؟)

 مكه



 ىلإ لفتألا يلق ةيرانقللا ءاضنالا بيرو اكتتسا الو ىاونلا عماقتعل

 ةآنيلا بلك نم .ءالكلا يف رثكأ ءايلا ىلإ ىاولا يلع قالون فات وأ مدقت فخألا

 م /160] ” / ّنأل ؛واولا جرخم نم نكمأ ءايلا َجَرْعع نألو هاَنْرَكَذ يتلا ةفخلل ؛واولا ىلإ

 .هيلإ ("هريغ) ٌدَرُي نأ ىلؤأو نكمأ طسوتلا فزحلاو ناسللا طسو نم َءايلا

 لا اعلا ةفيلوع رك يفف أمال واولا نم اَهّلادبإ اّمأَو

 .وندلا نم (''يهو) اَيندلاو

 :ايطعلا ةلاَبلاوأ "ذاع وهو دولا «لصألا لع دنت ءاحن هك

 (”و) تْوَعَشو توزع نم 0 ,عادو ناغ يف أمال واولا نم لدنتو

 سايق ىلع ءاي تبلقتاف ةرسك ابلبقو اهيلع ةكرحلل ًالاقثتسا ؛ْتَنْكَس ابنكل

 :وغاوو. وراغ» لصالاو ءاثزكذ ام

 قْحأو لذَأ :كلوقك ةض اهلبقو بارعإ فرح تناك اذإ واولا نم ٌلدُبتو

 ىلع لَقْتَتْسُي بارعإلا نأ ألإ ْوُقْحَأو ,"وُلْدَأ :لصألاو ,”وُقَحو ىلَد عمج يف

 0 اهلبقو ةنكاس قاولا تيقب أذإف «فدحتف واولا
 ذولا لشق البق انعرك

 .ءاي

 )١( هرم و لصألا يف صقت .

 )١( 5قع او «ر» يق صقن .

 174  ١؟هدص ؟ج ةيفاشلا ىلع يضرلاو تاللص 2 بضتقملاو ,؟مكاص اج هيوبيع باتك :رظنا (5)

 .هنأل ؛ «قدو هبم يف ()

 . «ق»هو «ب» يف ةدايز (5)

 .رصخلا :ليقو .رازإلا دقعم :ليقو ءحشكلا وقحلا (0)

 ,اهفص اج بضتقلاو ,افاص ؟ج هيوبيس باتك :رظنا (0
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 وزي :وحن يف لعفلا ٌرخآ "مثالا ٌرخآ هبشي الش كلذ بجو افإو
 .وعديو

 نم اَمُهو ءاهلبق ام راسكتاو اهوكسل ؛تيبغو «تيقش يف اهنم لدبتو

 .ةوابغلاو ةواقشلا

 :نيئيشل ءاي واولا بلقنتف َيبْعو َيِقَش امأو

 .واو ىلإ ةرسك نم جورخلا "'لقث :(ًهّدحأ

 كلذ رئاس هيلع.لمُح لغفلا عاونأ نم ًاعْؤَن تمزل اذإ ةلعلا نأ :يناثلاو
 نأل ؛ناَنَبْعَيَو ءناَيَقْشَي :يف اولا َتَبلُق اذبلو ؛ةّثقيرط فلتخت القل ؛”عونلا
 .انركذ امل هيلع عراضملا لمُحف يضاملا يف ةلعلا ابتمزل دق قاولا هذه

 عملا يف بارعإ فرج عضوم يف تناك اذإ ةددشلا واولا نم ءايلا ُلَدُبَتو

 ؛وصَعو ٌّوتُجو ٍٍّ :لصألاو «يصْعو أصَعو ينجو ثاّجو «يتعو تاع :وحن

 لوقت كنأل ؛واولا نم ًاصع فلأو ءوتغي اَنَعَو ىّتْجَي اَنَج نم وهو لوُعُف هنأل

 .ناوصَع :ةينثتلا يف

 دقو اهسفن يف ةليقث (””ةددشلا) واولا ثأل ؛اذه يف ْبلقلا بجو اغإو

 « (فرطلا يىف) ةددشم أواو اولقتتساف ءهيف رييفتلا رثكي فرطلاو ءتفرطت

 :وحن دحاولا يف ةددشملا واولا تبلق دقو ءدحاولا نم لقثأ عمجلاو «عمج يف يهو

 كلف  ذاالص 5”ج فصنملا :رظنا )١(

 .لعفلا كلذ : هايد يف ل

 .لصألا يف صقن (9)

 ء قد و مابا ف صقن (؟)

  مةكأل د
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 : يراحلا ثوغي دبع لاق ( و) ودعمو ءوزعم :لصالاو «يدعمو «يزعم

 ""اَيِداَعو هيلع اَيِدْمَم ُتْيَلا انأ يننأ ُهَكْيَلُم يسرع تَمِلَع دقو
 دحاولا يف ءاي ةدّدشملا واَولا ْبْلَق زاج اذإو َمَلَظ اذإ وىدْعَي اَدَع نم وهو

 .لقثأ وه يذلا عملا يف اهبلق مزل فخألا وه يذلا

 نأ كلو «'”اوُنْسَي انس نم هنأل ؛ةٌوُنْسَم :لصألاو ةّينْسَم ضْرَأ :اذه لثمو

 لوالا مسكت يقحو «يصع يفقحو أصع عْمَج - يَقُحو ءيصُع :ق لوقت

 ءلصألا ىلع هب ءاجف ةريثك "وحن يف نورظنتل نإ :مضعب لاق دقو

 .عملا يف ةددشملا واولل ؛لاقّثتْسمالا نم انركذ امل ؛ريثكلاب سيلو

 ًاهيبشت ءمّونو ءمّوقو ءموص :لصالاو مينو ءوميقو ءمّيص :يف اهولدبأ دقو

 نم تدعب نإف «فرطلا نم ةبيرق ةددشملا واولإو عمج هنال ؛يقُحو يصعب

 .فرطلا

 َيوَق :وحن ناواو هّمالو ةنيع يذلا فعاضملا يف واولا نم ””ءايلا "'لدْبّتو

 )١( «ق»و هد يف ةدأيز .

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هعضوم يف ةخسنلا نم دوجوملا ةيادب ىلع هبتأبو ؛ «ق» يف ريبك طقس ةيادب ةماكلا هذه (0)

 ؟حو ءككاكلص اج فصتلاو ١ يلاقلا يلامأ رظناو نمفكمص ؟ج كيوبيس دهاوش نم ثيبلا 1

 دهاوش حرشو ءادكص ؟١ج برقلاو 1٠١,: ,ثكص ١٠جو ؟”اص هج شيعي نبأو :؟١الص ؟ج بستحلاو 90ه

 .لجرلا ةجوز :سيرعلا ركل ةيرعلا دهاوش مجعمو عاصم خجل نومثألاو فاحص ةج قيعلاو- ١ 4٠ ص ةيقاشلا

 .ةيقسم :ةونمو ةيلسم ضرأو :يقس ءانن )0

 االكاص جا ةيفاشلا ىلع يضرلاو ءااااص ؟ج ةهيوييس باتك رظنا 0

 .لدبت دقو : «ند ف 0

 .ءايلا نم واولا لدبتو :لصألا يق ()
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 1 ءااس ّّ . () عج سه اس سل 0 3 هلقز
 نأ ُةيضاَم مزلي هنال ؛كلذ انجوو « ةوحلا نم قىوحي يوحو «ةّوقلا نم ىوعي

 .نيعلا رسكب لعف ىلع نوكي

 عاتجاب لقثلا همزلي الو ءءاي ةريخألا واولا بلقنتل كلذ هيضام مزل امإو
 .هلقثل ءانبلا اذه اوبكنتف «تاواو ثالث عامجا ةلزنمم ريصيف ةض اهنيب نيواو

 عاتجا نم هنم اوُرَق ام لثم هلبقتسم مزلي الثل نيعلا حيتفب َلَعَف ىلإ اولدعي منو
 نم لَعَف ىلع ناك ام ّنأل ؛'"اوُوَقَي :لثم ٌلُكْفَي وهو تاواو ثالث ةلزنب وه ام
 واولا بلقنتل ؛لعف ىلإ اوَُدَع اذبلف «”اانمدق ؟ لُكفَي هلبقتسم مزلي واولا تانب

 .مهيلع ظفللا فخيف ءاي ةريخألا

 «تْيَراَغَو «تْيَرْغَأ :وحن ًادعاصف ًةعبار تعقو اذإ واولا نم ءايلا ُلَدُبَتو

 نأل ؛ءاي تبلق امإو «تْوَشَرو ءَتْوَرَغ نم هنأل ؛واولا اهلصأ َتْيَشْرَتْساو
 ُنأل ؛يِشْرَتْسَيَو ءيزاغُيو ءيِرْغُي :تْلُق اذإ ةلاحم ال ءايلا ىلإ ريصي عراضما

 الثث هيلع يضاملا َلِمَح بلقلا عراضملا يف همزل اّمَلَق ؛ةرسك اهلبقو نكست واولا

 لبق ام نكي مل نإو - ءاي اهيف واولا َتَبلُق امإف 'اَنيَجَرَتو هانُيَراَعَت امو
 يب هنأل ؛ ل” ىّجَرْتَيَو ىزاغتي اذه نم عراضملا ذإ اروسكم اهنم عراضملا رخآ

 تلخد ءاتلاو «تْيَّجَرو ءتْيَراَغ :لصألاو :هلوأ ءاتلا قاحل ! لبق لصألا ىلع

 .داوسلا ىلإ برضت ةرمح :ليقو ؛ةرضخلا ىلإ برضي داوس :ةوحلا [1)

 .ٌوْرْغَي :لصألا يف.(5)
 ةرصبتلا نم قبس ايف لغةغص رظنا ()

 ءانيجوتو ءايزاغت امأو :لصألا يف (5)

 .؟”هتص ؟ج هيوبيس باتك :رظناو ءىجوتبو :لصألا يف (0)
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 ىلع يقبف انركذ يتلا ةلعلل َتْيَّجَرو َتْيَزاَغ : يف (”ءاي) واولا بالقتا دعب

 .هلصأ

 عوفرملا وه لصألا نأل ؛نيماسم :وحن ملاسلا عملا يف واولا نم ٌءايلا لدي

 .ءاي واولا ْتَبِلُق ٌرُج وأ بصَت اذإف وىاولا هتمالعو

 اهنأل ؛ةفاضملا ةلتعملا ءامسألا يفو :كيبأ ,كيخأ : يف ابنم لدبت كلذكو

 .ءاي بلقنتف ابلبق ام سكنيو ةنكاس

 :عضاوم ةثالث يف ةدئازلا واولا نم ءايلا َلَدْبّبَو

 «سيِداَركَو 0و وحن كلو ءلوعفم ٌواوو نيغصتلا عملا

 ريغصتلا ءايو عملا فلأ نأ كلذو ؛لياُيَبُبَو ليلاَبتو ."لوُلْبَيو «سيدُيَرُكو

 دعب ةنكاس واولا عقتف |ًهدعب ام رسكني فرحأ ةثالث نم رثكأ ىلع ناك اهف

 .ءاي '”بلقنتف ةرنكلا

 ُبْلَتْجَي ا” هضوم يف تعقو اهأل ؛فّدْحَت مو ءايلا ىلإ اهبلق بجو امنِإو

 َبْلَتْجُي "ناك عضوم يف ةماكلا يف َدِجَو اذإف ,ةماكلا يف سيل يذلا ُضوملا هيلإ

 .هقذح مزلي مو ءهَناَيَ مل هيلإ

 تبلق (يوُمَرَمَو «يوضقم :هلصأ «يِمْرَمَو «يضقَم :وحنف لوعفم واو اًماو

 .لصألا يف صقت ()

 .ةيظعلا ليخلا نم ةعطقلا :ليقو ءةيظعلا ليخلا :سيودركلا (5)

 ٠ (لهي) ناسللا :رظنا .يركلا يحلا :لوئهبلاو ءريخ لكل عماجلا زيزعلا لولهبلاو ؛كاحضلا لجرلا لولهبلا ()

 .دكدص يف هيلإ راشملا طقلا ءابتنا دعي «ق» نم دوجوملا ةيادب ةنكلا هده (8)

 ...بلتجي ةكرح عضوم ف : «ق» يفو لصالا يف (ه)

 . «ق» نم ةطقاس «ناك» ةبلكو ءهيلإ بلتجي ناك ام عضوم يف :لصألا يف م)

 ل مكع د







 ناريمو «سيِطاَرَقو ساطُرق :وحن عملا يف فلألا نم ءايلا لدتو
 ا اع نامل :ةيزاوتت

 ةنأل ؛يَلْبحو ءئيَعْفَأ :يف ئيط ةَفل ىلع فقولا يف هقلألا نم ءانبلا لذي
 اهل ةبسانم يهو ءابتم "نبأ اَهنأل ؛ءايلا اهنم اولدبأف "”ةّيفَح فلألا

 اال تكلا وقل 0

 ْئَنَأ دق بيرق كلم جرو 2 ْهَوُرلا ءالاو هقرلاب يِرْبت
 ,”َتيئْظَت) وحنف (”غدملا) ددشملا فرحلا نم اهلاَدْبِإ انك :لصف

 رسل هد سأل ةد

 لوط هنو 0 تالخأو) تورنتو :تتنطت (لسألاو قيلمأو توزعت
0 

 ءاهلبق ام : «ب» فو لصألا يف ()

 .ةفيفخ :لصألا يق (؟)

 ىلع يضرلاو ؟مالص ؟ج هيوبيس باتك ؛رظنا .ءاملا نم ْنَيْبَأ اولا نأل ءاوأو اهتوبلقي ْئَيَط ضعبو (")
 ش ااثكلص ”ج ةيقاشلا

 . سو «ي» يف ةدايز (4)

 ...يرشبت :نييوحنلا نم هريغو :شفخألا نسحلا وبأ دشنأ» :# ص اج جاجزلل هبارعإو نآرقلا يتاعم يف (5)
 .ثيبلا

 .ة٠ ١ص يارعإلا لحسم يأ رداوتو اص دودملاو روصقملاو 5ص ؟١ج برقلاو 15١ ض ١ج فصنلل :رظناو

 . (ىور) سورعلا جاتو : (ىور) ناسللاو

 . «هب» يف ةدايز (1)

 . «ق» يف صقن (9)

 . ؟ُذص هناويد :نظنا ()

 اص ؟ج يلاقلا يلامأ :رظناو ءادالص دج بدتحملو ,؛هص ؟ج صئاصخلا يف ينج نبا دهأوش نم وهو
 ١ةالص ؟ج عسبلاو ١7١ ص ؟١ج برقملاو ,”"ةص ١٠ج شيعي نياو ,25ص باسضتقالاو ءاداص ١؟ج صصخنأو

 ٌدارملاو .هناريط ةدشل هيحانج ج ربك يأ رك . (ضضق) سورعلا جاتو 35ص ؛ج ينومشألاو 715 ؟ج رردلاو
 رْفّصلا وهو ديصلا رئاط يزابلاب

 م



 ٌْيَسك يِزاَبْل اذإ ِي :زابلا يضقت 3

 2 0 ن

 .ضاضقنالا نم وهو ءضضقت :ديري

 "'نأ) (”'ينعي) ءديج ريثك يبرع هيف فيعضتلا اذه لكو :هيوبيس "لاق
 .هوحنو تنتظت :تلُق اذإ ٌدّيَج د ءايلا ىلإ بلقلا كرت

 )ا

 'اَهَمْسَ :لثمألا نإ 4اقاّسق ْنَم باخ ْدَقول :لجو زع هلوق يف ليقو
 8ع 50

 .اهلبق ام حاتفنإو ابكرحتل الأ تبلُقو ءاي ةريخألا نيسلا نم لد

 :لصألا نإ : (ةذنسَقي : مل» :لجو زع هلوق يف مبضعب لاق كلذك ('ور

 لدبأ مت ' مث ”'«نونلَس ايتح نمإ» :ىلاعت هلوق نم يغتي مل يأ 4 نْسَتَي (”))

يلا تَبلُق مث 3 عءاي ةريخألا نونلا نم
 ابلبقو ةكرح عضوم ف اهل ؛افلأ ءا

 )١( ايه ؟ج باتكلا :رظنا ١

 ,؟ذص هنأويد ؛رظنا (0)

 . ه«ق» و ه«ب» يف صقن (0

 .سيشلا ةروس نم ٠١ ةيآلأ (4)

 :هلصأو ءءاقخإلا :ةيسدتلا» مص مج طيحلا رحبلا يف نايح ويأ لاقو ؛ةءدص دج قاريسلا حرش :رظنا (5)

 اسد هسسدي هسد ءهتمت نم ءيشلا لاخدإ :سسدلا» : (رسد) تامللا يفو هةلع فرح تاقعاضملا ثلاث نم لدبأف نَحد

 يأ «ساسد قرعلا ناف لاخلا اوديجتسا» ثيدحلا يفو «فيعضتلا ةيهارك لدبلا ىلع ةريخألا :هاسدو هدو ءسدناف

 . هفطلو ءافخ يف عزني هنأل لاَّدد

 . «ب» يف صقن (5)

 375  ؛اللص ١ج ءارفلإ نآرقلا يناعم :رظناو ءةرقبلا ةروس نم 05 ةيآلا ف

 ,583  ؟غهص اج جاجرلل هبارعإو نآرقلا يناعم :رظنا (4)

 :ةحص ؟ج ءارقلل نآرقلا يناعم قو ,رجحلا ةروس نم + ةيآلا 0

 ناس) ناللا :رظنإو « ..رجحلا ىلع رجحلا تننس نم ذخأ فعأ هللاو ,ريعتملا نوئسلإو»

 5 نرد



 :لجو زع هللا لاق (”5) فقولا ءاق اهناكم َلَعَج مث :مزجلل ؛اهَقَذَح مع «حوتفم

 . «نيتقا ""رفانببتو
 ْ .هاندصق امب قلعتي ال امم لوقلا اذه ريغ هيف ليقو

 .[!!/ 30]/  .ءارلا نم ءايلا لادْبِإ نم ٌةانركذ ام /”اديوبيس بهذف :ْتْيَدَتَت اأو

 .اًبب ٌّرَسُي اهبحاص نأل ؛روُرُسلا نم "ابن ":شفْحألا ركذو

 اَهُرِسُي ام ًاريثك ناننإلا نأ ؛"رشلا نم "يه :جاَيَسلا نبا لاق

 "اهجوز نع اَهُرتْسيو

 يأ تْيّرت وه افإو «َتْرّرَسَت هلصأ سيل :"اهيوبيس ريغ لاق ('"و)
 .ةآلغأ :ءيش لك ٌةاَرو ءاهتارت ُتْبكَر

 ,«ب» يف صقن )١(

 :نايح وبأ لاق ءافثو اهابثإو الصو ءابلا قدح يئاكلاو ةزم أرق دقو .ماعتألا ةروس نم ٠١ ةيآلا (0)

 رفعج ويأو مصاعو ورمج وبأو «ةكم لهأو يثك نباو :ةنيدملا لهُأو عفان ةنكاس لصولا يف اهتبثأو ء «ىايقلا وع اذهو»

 . «نصيحم نيأو نسحلا مهقفاوو
 ١ص ؟ج رشنلاو ءااللص هج طيحلا رحبلاو ؛؟ءذص يناعلل زاربإو ١٠ةهص ريسيتلاو ,؟525ص.ةعبلا :ىظنا

 جاجزلل هيارعإو نآرقلا يناعمو :7376  ؟!:ص ١ج ءارفلل نآرقلا يناعم :اضيأ رظنأو :؛ه:ه رشبلا ءالضف فاحتإو

 ,؟ةاللص الج

 ١5ص ”ج قاريسلا حرشو ءءاص ؟ج باتكلا :رظنا (©)

 ءاهاص اج صصخناو ةطوطخلا ةلاسرلا) "هم ؟ج لوصألاو +4  ؟-5ص ”ج يقاريسلا حرش :رظنا (4)

 ْ .؟ةفص ؟ج ةيفاشلا ىلع يضرلاو

 هنأ ؛ «ق»و هرهو «ب» يف (0)

 .وهو ؛ «ق» و هرد و «ب» يف (1)

 .اءاص اج يفارسلا حرشو « (ةطوطخملا ةلاسرلا) 7560  ة؟غص هج لوصألا :رظنا ()

 .هتوح نع : هق»و «ب» يف ()
 , نس يف ةدايز ()

 .؟اذص ؟١ج ةيفاشلأ ىلع يضرلاو 4ص ؟؟ج صصخملاو *:ةص ةج يفاريسلا حرش :رظنا )٠١(
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 .تُيَرَ نم وه : :'رخآ لاقو

 . .حاكنلا وه يذلا ٌرّلا نم ا"!قاريسلا ديعس يبأ دنع وهو

 وه يذلا - ّرّملا نأل ؛جارسلا نبا هلاق ام /”قاقتشالا يف) يدنع ُدَوُجَألاَو

 وه يذلا ٌرْسلاو رورُشلا امأو ءاهريغ نود ةَيّرشلا صْخَي ىنعم  ناتكلا

 ؛:ةجوزلا هيف كرتشتف  اهيف ليق امم كلذ ريغو هةارّسلا بوكرو «حاكنلا

 . (ىرخألا "نم) ىّلْوُأ ةيمستلا هذه اهادحإ تسيلو َكّيّرُملاو

 :لصألاو ءرانيدو ؛طاريق :وحن )م يفز حدملا فرحلا نم ءايلا تّلدْبأو

 لوألا فّرحلا نم َلدْبَأَف نآلَقْتَتْسُي اَمُمو يكلاو ديدغتلا عجاف ِناّندو ءطاّرق

 ٌريناَتدو «طيرارق :عملا يف لوقت كنأ :ديدشتلا هلثمأ نأ ىلع ليلدلاو ّياي 2

 فلألاب نْيَدَّدَشملا نيفرحلا نيب َتْلَصَو «لوألا تختف كّنَأل ؛هلصأ ىلإ عج

 ('”لّوألا) هلضأ ىلإ َعَجَرو لاقثتسالا لاف

 هنأ كرت ألأ هُّيَلَع ساقي ال (”وز درَطم ريغ بابلا اذه يف َلاَدُِبإلاَو
 دس ا مر ملا

 :''”ارعاشلا لوق امأف ؟ىّتَحَبو ) ىنحت ْ_ او + تننحت يف لاقُي ال اسس سجعل

 .هريغ لاقو : هرد يفو لصألا يف ()

 .؟؟ اص اج يفاريسلا حرش :رظنا (0)

 .ناتكلا وه :هلوق دعب ام ىلإ هر» يف رخؤم نيترصاحلا نيب ام (©)

 - هرم يف صقن (5)

 - «ق» يف صفت (5)
 )١( «ق» و ره و «ب» يف صقن -

 . «ب» يف ةدايز ()

 .ىّنجتو ببَحَت يف : هبد يف ()

 .ىّنَجُنَو «ىّبَحت + «ب» يف (8)
 )٠١( .يركشيلا لهاك يبأ ىلإ و ءبّلَت نب رِّثلا ىلإ ةبِسْنو ءيرقتشلاو هيوبيس دنع ركشي ينب نم لجر وه *-
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 اَبيِناَرأ نم ْرْخَوَو يلاعتلا نم هرمتت محل نم ٌريراشااهل

 ءابكرحي نأ همزلل َءابلا كرت ول هّنأل 00

 وهو هعضوم لثم يف كري ال افرح ابنم لَن رشا ركال اهكرح ول

 م ماس

 احلا لوق "(كلذ) لعمو «فيفختلا ١ ىلإ 0 :لاق نم ةجاحك

 09 3 ً 5 2 ع 5 (ك* ف

 قناقتن هج يدافضلو قزاوخح هب سيل و

 مشا ةّروَُرْض نم لَدَبلا اذهو اَنْلُق (ك َلدْبَأَ هِّمَج عدافضل (”و) :دارأ

 .ةتبلا مالكلا يف هلثم روحي ال

 برقملاو 58 ءةص ١٠ج شيعي نياو ؛؟هص بلعث ىلاجي :يظناو ىؤؤص اج هيويس دهاوش نم وهو <
 اج رردلاو ءادالص الجو تداص اج عمبلاو ءهداكص ؛ج ينيعلاو ء؛ة5ص ةيفاشلا دهاوش حرشو كاكص ؟ج

 ناخدالل ُهْدَقَت محللا نم ةعطقلا يهو ةراَمشِإ عمج :ريراشألا . (رمش) و «(رمد و (بتر) :ناسللاو 5١5ه ؟جو ١هالص

 : هابل» يف ريضلاو يثكلا يناربظ نيب ليلقلا ءيثلا وه وأ ءءيشلا دمي ءيثلا وأ «ليلقلا ءيشلا :زخولاو ءهددقت :هرقتو

 ءاهفصي يتلا باَقُعلا ىلإ دوعي

 .تينظن : هق» و «ر»و :لصألا يف )١(

 ...س يف ةدأيز (5)

 . هرجألا فلخل عونصم وه» :لاقيو يرقتخلا لاق (©)

 ...هل سيل اينمو : «رد يقو ...اهمح ىدافضلو ...اهب سيل ةدلبو : «قدو «ب» يف (4)

 دهاوش جرشو !؟اص ؟ج برقلاو 240 ص اج بضتقملا :رظنإو ”4غص اج هيوبيس دهاوش نم وهو
 يف سيل هنأ ه١الص ةيبرعلا دهاوش مجعم بحاص ركذ دقو 15ص ؟ج رردلاو ءاهالص ؟١ج عمبلاو ؛:ة)ص ةيفاشلا

 : (عدفض) يف هيف تدجو يلا دي ناللا

 قناقن هع يدافقضلو

 تاعاجلا :قزاوملاو ءدروملا :لهتملاو ناسللا يف هدوجو مدعب لوقلا قلطأذ (قفت) وأ (دفض) يف هدجي م هنأ ودبيو
 ةقنقت :اهدحاو ءعدافضلا تاوصأ :قئاقتلاو ؛ءالإ مظعم :مجلاو :ةقيزح وأ ةتزاح اهدرفم

 5 نر



 ؛تْهَدُهَد :لصألاو ند رحل َتْيَدْهَد :يفف ءابلا نم اهلادبإ اّمأو :لصف

 يف ةكرحلا فلألاب ْمَيَبَم 7 دق) هنأ كرت آلأ ,ءافخلا يف ةفلألا هش ءاهلا نأ

 «ةكرحلا نايبل :فألا تدز تفَقو اذإ «"انأ :يف كلّذو ؟ءاملاب يت اك فقولا

 .فلألا تفذح تلصو اذإو

 ماللا ةكرح َنّيَبَت تفقو اذإ ءلَبيَح :كلذكو "هنأ :لوقي نم مهنمو

 اًمَلَف ,"ةلهّيَح :لوقيف ءابلاب انيس ص مهنمو ءالبّيَح :لوقتف (”!فلألاب)

 م ابنم "ءايلا تلدْبَأ دحأو جرخع نم ا"اتناكو ءاذه يف ء الاون فلألا تّبّسانت

 لدبلا حقومو ' ءلعفلا نَزَو قاقتال «تِيعاَو تْيَحاَح يف فلألا نم تلدِبأ

 :ىَحاَح (7ءانب) نم ناك 5 ءاَدْهَدو َةاَدْهَد : :تُيَدُهَد نم زدصملا ةنأل ؛ردصملاو

 .ءاَعْيَعو ءَةاَعاَعو ءءاَحْيَحو ٌةاَحاَح :'"7ىَعاَمو

 ا فيعضتلا ةيهارك ءابلا نم ('"انهه) ءايلا لادبإ نوكي نأ زوجي دقو

 (مدهد] :ناسللاو ءاللع ؟جو 3176 19؟هص ةج فصنملا ؛رظناو «تْشَرَْم :تّيدْشَد )

 .عق» ىامب» يف صقن (5)

 ...تدز انأ :كلوق ىلع تفقو اذإ كنأ كلذو : هرم يف (0

 554 فحص ؟ج ةيفاشلا ىلع يضرلا :رظنا .ءىيط ةغل يهو 0

 -«ب» يف صقن (6)

 ,؟ةغص ؟ج ةيفاشلا ىلع يضرلا رظنأ (0)

 .تناكو : هقم يف 0

 .ءاملا تلديأ : لصألا يف (4)

 .ه«قدو «ر» وا «ب» يف صقث (4)

 .ةأحاح + كنيذ نم ناك م : هبس يف

 . يم يف ةدايز (31)

 ل مكلخ



 .درطمب سيل ذاش لاح لك ىلع وهو تفتت :باب يف كلذ ناك

 اَهَلْبَقو ةتكاس ةزمبلا تناك اذإ وبف ةزمبلا نم "ابلادنإ اًمأو :لصف

 ب / ب ريب :تْلُقَف ءاي ابتْلَعَج ةزمبلا تففخ 2 اذإف تنجو / رثبو ءبُنذ وحن ءةرسك

 .ةنكاس ءايب ءاكنحج محو «بيذو

 تنلظت : هقد يف 0)

 .ةزمبلا نم ءايلأ لادبإ امأو ١ «ق» ف هيف
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 واولا لاَدْبِإ با
 .ةزمبلا نمو ءفلألا نمو ءءايلا نم َلَدْبَت ٌواولا

 .امالو ءانيعو «ءاف نوكيف :ءايلا نم اهّنادبإ اًمَأَ

 نم هنأل ؛رسْيمو ءنِقْيُم :لصألاو سموُمو ؛نقوُم :كلوقف ءاف اهلادُبإ اًمأَ
 ءاي لك كلذكو ءابلبق ام ماضناو اهنوكسل ؛ًاواو َتَيِلَقَف تْرَسْيَأو «َتْنَقُيَأ
 ْذِإ ؛ءايلا نم ٌمفَحَأ عضوملا اذه يف قاولا نأل ؛ًاواَو ُبَلقُت اهلبق ام ٌمضناو تَنَكَس

 يف ًءايلا تناك ْنِإو - واولا (ىلإ "'جورخلا) نم ُلقْنَأ ءايلا ىلإ ةّمَّملا نم يورخلا
 اذه يف لقثألا ّنأل ؛لقثألا ىلإ فخألا نم َلِدُع كلذلف  واولا نم ٌهفَحُأ ابسفن

 .فَخَأ عضوملا

 يتلا ةّلعلا ْنَأل ؛نيِقاَيَمو '"ريِساَيَم :تلقف ءايلا تداع ميلا تحتفنا نإف

 .تلاز دق اواو اهتَبلَق

 (”ابنإف) أمثا تناكو ناي نيعلا تناك اذإ ىَلْمُف يفف :انْيَع اهلادبإ اًمأ
 بيّطلاو "سّيكلا نم ىَلُْف اهو ءىتوُضلاو "'ىسوّكلا :وحن أواو بلم
 .اهلبق ام ماضناو اهنوكسل ؛اواو اهوبلق ءىَبْيْطَو ءىَسْيُك :لصألاو

 ءايلإ مصتل ؛ىلْكَف "وأ َرسُك ًءاي اهئيع تناكو ٌةفص ىَلْعُف تناك اذإو

 . «ق»و هرمو «ب» يف صقت )١(

 .نقايمو يسايم :لصألا يف ()
 .؟الاص ؟ج هيوبيس باتك ظنا (0)

 .دقوتلاو ةقخلا :سيكلاو ()

 .اهلوأ رسك : معقد يق هز



 ٌةَمْنَقل و ءًاناكيح "'كيحت اهتّيشم يف تّكاَح :نم يهو ىيح ةأرما :كلوقك
 م1107 2 )2 ٠

 .هزيضَي ةزاض نم © ىزيض
 ؛ءايلاب ىلْوَأ ةفّصلا تناكو ؛ةفصلاو مسالا نيب اوقرفيل ؛كلذ اولعف امنإو

 واولا ىلع َمْنالا اوُرْجَأف ءواولا نم ٌةَفَخَأ ًءايلاو مسالا نم لقثأ ةفصلا ّنأل

 فخالل لقثألا نوكيف ٌمالكلا لدّتْعيل ةرسكلاو ءايلا ىلع َةَفّصلاو ؛ةمصلاو

 .لقثأ عملا نأل ؛ءاي عملا يف واولا اوُبَلَق 5 «لقتألل ٌفَحَألاو

 امل هّلوَأ اوُرَسَك انإو ءافلا مذب ىلْعُف ىكيحو ىّريض ّنأ ىلع ليلدلاو
 .ىلغف ىلع ةفص '”'مالكلا يف سيل هنأ :ةفصلاو مسالا نيب قرفلا نم انركذ

 هنم نيعلا تناكو  نيعلا نوكسو ءافلا حتفب  ىلْعَف ىلع لاثلا ناك ْنِإو
 ,”!ىضْوَف :وحن ةحتف اهلبقو ناتنكاس اهنأل ؛بلقُت ملو َلَعُي م ءاي وأ اواو
 افإو :ةكرح عضوم يف اَنَسْيَل اذه يف ءايلاو واولا نأل ؛ىَرْيَغو ''ىعْؤج ةأرماو

 نيتنكاس اتاك اذإ اَّمأَف :ةكرح عضوم يف اتاك اذإ ءايلاو ّواولا ٌةحتفلا ٌبلقت

 الإ ءايلا الو اهلبق ام َةَرْسَك الإ ّقاولا "بلقَت الف ةكرح عضوم سيل اعضومو

 .هركذ انمدق ا؟ ابلبق ام ٌةض

 ”"ىوزَش :وحن امثا ناك اذإ ىَلْعَف يفف :امال ءايلا نم واولا لادبإ اَمأو
 ىوُرَش اذَه :لوقت َلُثا هانعمو َتْيَرُش نم ىوُرَش "نأ ؛ءايلا امّلْصَأو «ىوقتو

( 

 .كايح :لصألا يف ()

 .مجنلا ةروس نم ؟؟ ةيآلا نم (؟)

 .االاص ؟ج هيوبيس باتك :رظنأ (9)

 .ىعرج :لصألا يف (4)

 .ءايلاو واولا لعت ةحتفلا انإو : «ق»و «ب» يفو ءبلقتت اغإو : هد يف (5)
 .اهلبق ام ةرسكل الإ واولا بلقنت الف : هرم يف (9)

 ملقا ب



 ناَيِْزَح ثينأت ءايُدَصو ايْزَح :وحن اواو ًءايلا بَلقُت ل ٌةفص ىلَْف ناك نإف
 .ناّيّدَّصو

 تانب نم ٍلعَف ىلع ناك ام ("'ىلإ) بسنلا يف امال ”اهنم واولا لدَبّتو
 ثنؤلا يف كلوقل ءايلا نم هّنْطأو «ىوَمَع :مَع ىلإ بسنلا يف كلوق وحن ءايلا
 ؛أواو فلألا تْبلق ءأصق لشم ئمغزاصف ٍلَعَق ىلإ لق نم هنلقتف ءايئَع
 (”اذإ) لَمَف ىلإ حيحصلا نم العف نولقني مهأل ؛تارتكلاو تاءايلل ًالاقثتسا

 نيترسكلا نم أراَرف «يِرَمَن :رِمَت ىلإ بسنلا يف كلوقك هيلإ بسنلا اودارأ
 تاَرَمَكلاو تاءايلل َّ نيتيلاوتم نيترسك اولقثتسا اذإف ءءايلا لبق / نيتيلاوتملا ] / ١[

 ىدحإ بلقب ةفخلا ىلإ اقيرط اودجيل ؛لَعَف ىلإ ًالعف اولقتف ءالاقثتسا دشأ
 .ًاواو تاءايلا

 كنأل ؛ءايلا هلصأو "داش كلذو ءةَوُتفو وت يف ءايلا نم ('”واولا) لَدثتو

 .ةّيدفو «نايتفو «ىتف :لوقت

 لاثملا اذه ىلع عملا نم ناك ام ّنأل ؛ٌىَتُق ىلع نوكي نأ ٌوْيُق كح ناكو

 هلصأ ناك اذإف .ثهتّلع انركذ دقو ينجو يصع :وحن ًءاي بْلْقُت واو نإف

 .هنم لقثأ وه ام ىلإ َبَلْقُي الو هلصأ ىلع تبثي نأ ىلوأ ناك ءايلا

 ءاهنم : «ق»و لصألا يف (1)
 . هق» يف صقت (0)

 . «ق» و هرمو «ب» يف صفت (9)

 ليلق كلذو «نايتفلا عمج ديرت «ةوثفو َنَتُك يف ءايلا ناكم لدبتو» :.05 14ج ج هيوبيس باتك يف (4)

 . ءاهوحنو «يِصْعَو «يِتْع يف واولا ناكم ءايلا اولديأ اك

 .ىسفو :لصألا يف (5)

 .ةرصبتلا نم قيس ايف هكالص ظنا 0)
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 . اواو ءايلا اوبلق مهنكلو ّيتُق ىلع ءوبجي نأ أَضْيَأ يغبني ناكف هنت امو
 ءةوبألا :وحن واولا تاوذ نم نوكي ةّلوُعَف ىلع رداصملا نم ءىجي ام رثكأ أل

 هّلطأو ةَياَكَشلا :اولاق اك واولل "بابل نأل ؛واولا ىلع َءايلا اولمحف ةّدْحألاَو

 اوُلَمَح مهنكلو «ةواكشلا :َلاَقُي نأ يغبني ناكو َىُكْمَي اَكَش نم هنأل ئاولا

 «ةيألولا :وحن ءايلا تاوذل رداصملا نم ًةلاقف ّنأل ؛ءايلا تاوذ ىلع ٌةَياَكْشلا

 ."بأبلا ىلع بلغأ ناك ام ىلع اهولمحف ةّياَشولاو "'ةّياَعّسلاو

 لعوُفتو «عيوُبو بروش :وحن لعوق يفف :فلألا نم اَهلادبإ اًمأو :لصف
 هتلعَج اذإف مَياَببَو «براضتو «يَراَضو مَياَب :لصألاو ميوُبَيو بِروُضُت :وحن
 اواو فلألا تلقناف ِهّلَوُأ َتْحَبَه هلعاف مي ْمَل اَمِل

 يف اهومغُدَتو ءاي اةريوتبو نيو :يف واولا اوبلقت ْمَل َملَف :لئاق لاق نإف

 ْق متلعف 3 نكاس اهنم لوألاو ' ”ءايلاو واولا ت تعئتجا دقو ءاهدعي ينلا ءايلا

 ؛اهيف ٌمْعْدَي الو ُمَعْدَت ال فلألاو .فلألا ةين يف انّيه واولا :هل ليق ؟ئَلو يَط

 . انّه ماغدالل ًءاي قاولا َلَدْبُت ل كلذلف

 «بتْيَوُكو «برُيَوُض وحن اواو ريغصتلا ْق لعاف فلأ لدُتو

 ىاولا ىلإ تَبَلَقْنا ريفصتلل هّلوُأ تْحَيَم اذإف «براَضَو بتاك :لصألا (”و)

 .بابلا ىلع بلغأ واولا نأل : هر يف )١(
 .ءارقفلا يف اهدريو ءاينغألا نم ذخأي يذلا تاقدصلا ىلع مئاقلا لع يه ٌةَياعملا (9)

 .واولا ىلع : «ق» يف (0)
 :لاقق ؟ءاي واولا اوبلقي نأ مبعنمي ام عيوبو ريوس نع ليلخلا تلأسو» :2*به ؟5ج هيوبيس باتك يف (4)

 الف رياسيو رياس :لوقت كنأ ىرت الأ ءلعوف :تلق نيح ةضلل تراص افإو :لصأب الو ةمزالب تسيل واولا هذع نأل

 . «فلألا لصألا انإو ةمزالب تسيل اولا نأل ؛عيوبت :وحن لعوفت كلذكو ياولا اهيف نوكت

 .عيوي يف ءايلاو واولا تعّتجأ دقو : «ق» و «ره يف ()
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 ريغصتلاو عرف عمجلا نأل ؛ريغصتلا ىلع ًالْمَح ؛لتاَوَقو «براوض يف ًاضيأ بلقتو
 :ءايشأ يف ناعتجي اهنألو ؛عرف

 عملا فلأ "اداَرُثت 5 اهدعب ام ٌرَسْكُيو هَتلاَف ُداَرَت ''اريغصتلا َءاَي نأ اهنم

 .دِجْيَسُمو برُيوْضو ءَدِجاَسَمَو براَوْص ("اوحن) يف اهدعب ام رسكُيو ةَلاَث

 :وحن نونو فلأ هرخآ يف ناك اهف عملا ىلع لَمْحُي ريغصتلا نأ اهنمو

 « َنيِشْيَرُو :ريغصتلا ("يف لوقت) (و) ءناَطْلميو ناحؤسو '!'ناشرو
 م ولو ("نيطالَسَو) «َنيِحاَرَبو «نيِشاَرَو :عملا يف مهلوقل ؛نيطُيَلسو ءنيحُيَرسو

 :ناَمْثَع ريغصت يف كلوقك َنيِلْيعُف ىلع أَضْيَأ هريغصت نكي م َنيِلاَعَف ىلع عمجي

 ريغصتلا قاَقت الَف ءَنيِماَنَع ىلع عَمْجي ال هنأل ؛نيِمْيََع :لوقت الو ناَتْيتُع
 .رخآلا ىلع اهدَحأ َلُْمَح زاج ءايشألا هذه يف عجلاو

 :كلوقك اهّْيلِإ تْبسن اذإ ّىدرو ّىَحَر :يف فلألا نم واولا لَدَْتو

 .يوَدَرَو «ىوَحَر

 تاءاي (”ثالث) َعِمَتْجَي الكل ؛ءاي ْبَلْقَت لو "انّبه اواو تبلُق افإو
 .عضاوملا هذه يف ٌفَحَأ اهّنأل ؛واولا ىلإ اوُلَدَعَف «"ةّرْشَكو

 ...دازت دق ريغصتلا ءاي نأ :لصألا يف ()

 :وجن يف اهدعب ام ركيو : «ق» يفو «براوض :وحت ريكتلا فلأب لعقي م اهدعب ام كيو هر يف

 ...براوض

 . مب» يف صقت (5)

 .ةماحلا هبثي رئاط :ناشرولا (4)

 .لصألا يف صقت (ه)

 . هق» و هره يف صقن (0)

 . «ق» يف صقن (0)

 . «ق»او «ب» يف صقن (4)

 .تاركو : «ق»و «ب» يف (1)
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 قو يففأ :ىتفأ قف ضعي لوق وخل ( يف) قولا فيمن لدتفلاو

0 

 مضع نأ "انك دقو همققولا ف ةيفح ىلألا ةأل' ةفانلذ انلكت انو

 .ءاي اهبلقي

 عضاوم ةسمخ يفق ةزمهلا نم / اهلادبإ اّمأو :لصف
 اذإف مولو + ةدؤج وحن دبع ايلثق "وز ةنقاس ةرمبلا نوكت نأ ءاهدحأ

 .موُلو ةنوُج :لوقتف اواو اَهتْلَعَج اهني
 اهتلَعَج اَبَتْنيَل اذإف .”نْوُج :وحن َةّيَض اهلْبَق ةحوتفم نوكت نأ :يناثلاو

 تبل“ تان ف اذه ةلع انركذ دقو. اوان

 (ةينثتلا يف ثينأتلا فلأ نم ةبلقنملا ةزمبلا نم اَبَلِدُيَت نأ :"”ثلاثلاو)

 ناَواَرْمَح :ءاّسفنَو ءءاَرُمَح ةينثت يف كلوقك ءانلاو فلألاب عمجلاو ءبسنلاو

 :تاوانسقتو «تاَواَرُمَح :عملا قو «يواّسفنو يِواَرَمَح ؟بسنلا فو ءناواَسفنو

 فرح ىلإ دحاولا يف ثينأثلا فلأ "اوُجّرْخَأ امل ْمْنَأ :كلذ يف 0

 يف ة ةزمبلا هذه بلق ىلإ اوجاتحا مث «ةزمهلا ي يو ا ةمالع ةوكم

 )١( «قم وا هر» يف صقن .

 .؟ذلاص ؟ج ةيفاشلا ىلع يضرلاو 215 ءاراالص ؟ج هيوبيس :رظنا (؟)

 .ةرصيتلا نم قبس ايف 55ص رظنا (9

 ,اهتنيي اذإف : «ق» يف (4)

 .روج لصألا يف (5)

 .ةرصبتلا نم قيس ايف !؟دص :رظنأ (0)
 . «قد يف صن (9

 .اوجوحأ امل :لصآلا يف (ه)

 . «ق» يف صقشن (3)

856 

 ب # ىدأ



 اهوبلق هوحنو ِءاَّرَق يف ةّيلْصألا ةزمبلا نيبو ابنيب قرفلل بسنلاو عملو ةينثتلا

 ّنأل ؛ءايلا ىلإ اهوُبلْعَي مو وىاولا وهو :ثينأتلل ةمالع ٍنوكي ال فرح ىلإ ًاضُيأ

 .هوحنو نيبرْصَت :يف ثينأتلل ٌةمالَع نوكت دق َءايلا

 ِءاّسك ةزمه وحن يلْصَأ فرح نع ةبلقنملا ةزمبلا نم َلَدْنَت نأ :عبارلاو

 تْوَطَعَ «توَسَك :نم هنألا واولا نم ةببلقنم اهيف ةزمبلا ( كد ءاطَغَو

.فلأ دعب افرط تعقو امل ةزه تبلق واولا نكلو ٌقاَطَعَو قاسك :لصألاو
 

 اهلاح ىلع ةزمبلا تابثإ ةوجألاف هيلإ َتْبَسَن وأ ىحنلا اذه َتْيْنَك اذإف

 .يئاطعو يئاسكو «ناءاطعو «ناءاسك :كلوقك

 نم انركذ ان نه اذه 530 ١ يف واوا اوبلق ( "نإ مهنأل ؛كلذ راج اعإو

 وُشَح (”يف) داولا تراص هييإ انين وأ هانْينَت اذإف .فلأ دعب فرط '”اهعوقو

حَصَف افرط نوكت نأ ( نم ) تَجَرَخَو ءاهَرْيَغ بارعإلا ُفرَح راصو ءةماكلا
 َتّ

 راصو ةَمِلَكِل ًاوْشَح اتراص ءايلاو واولا ّنأل ؛ةَياَظَعَو :ةَواَفُّط يف ٌحصَت 5

 اهنوكل ؛ةزمبلا ىلإ اًهبالقتاب َتْلَتْعا ًءابلا تْفْدخ اذإو ءءابلا بارعإلا فرح

 .ءاَبَعَو ءءاَظَع :لوقتف افرط

 كلذ وحنو يئاسك ("و) ناءاسك :كلوق يف كلذ نم دوجألا ناك ائإو

 )١( «اب» يف صقن .

 ٠ «ق» و «ب» يف صقن (؟)

 لصألا يف صقن (؟)

 .اتركذ 5 فلألا دعب افرط ابعوقول ةزه اذه يف واولا اوبلق امنإ مجأل : هرم يف (4)

 . ره يف صقت (5)

 .لصألا يف صقن (ه)

 . لصألا يف صفت (

 معاك



 ءاملا موزلك ةماكلل نيمزال ٌرْيَغ بسنلاو ةينثتلا نأل ؛اهلاح ىلع ةزمبلا ْتاَبْثِ

 .ةَواَمْسَو :ةَواَفْطَو ةَياَبَعو ةَياَظَعَ

 ءاَبْلع :وحن دئاز فرح نم ةبلقنملا ةزمبلا نم َلَدْبَت نأ :سماخلاو

 ؛ءايلا تديز ءْياَبْرَحو '"ياَبْلَع لطألاو .ءاي نم ٌةبلقتم اهيف ةزمبلا ءءاَبْرَحو
 .انركذ امل ةزمه ءايلا تّبلَقو :حادْرب اًمبقاحلال

 :لوقيف اهلاح "ىلع ةزمبلا ٌرَقُّي نم مهنف ؛هيلإ تْبَسَن وأ اذه تْيِنث اذإو

 بلقلاو ءيِواَبْلِعَو ناواّبْلع :لوقيف أواو اهّبلقي ''ْنَم مهنمو «يئابلعو ناءابلع
 نم ةبلقنم هوحنو ءابلع يف ةزمبلا ْنأل ؛ناواتكو يواَتك :يف هنم َدَوْجَأ اذه يف

' 
 فرح نم) ةبلقتم اهنأ يف اهوحنو َءاَرْمَح ةزه تعراضف «دئاز فرح دئاز

 . (هللا ءاش نإ هفرعاف

 .يئايرجو يئابلع لصألاو : «ق» يفو لصألا يف (1)

 .همص ؟ج ةيفاثشلا ىلع ىضرلاو 515 5ص 5ج هيويس باتك :رظنا (؟)

 .لصألا يف صقت (8)

 ل ةخكقأل



 ءاتلا لادبإ "(باب)
 :فرحأ ةعبرأ نم َلَدْيُت ءاَنلا

 .نيسلاو «لادلاو ءءايلاو ءواولا

 هاَجٌو :لصألاو :ةمخّتو هْثاَرَثو ءءاَجُت :وحن يفف واولا نم اَبلادبإ اّمَأَ
 ةَمَحّيو «تْثرَو نم ْثاَّرَثو ءهّْجّولا نم هاَجّت /:كلوق نأل ؛ةَمَحْوَو ْثاَرْوَو | / 31

 ٍ .مخَولا نم
 ءادتبالاو «ٌةليقُت ابسفن يف قاولا نأل ؛عضوملا اذه يف ءاتلأ اهنم تلدبأ انإو

 اوُلَدْبَأ ةموُكم تناك اذإ اهنأ ىرت الأ ءالقث اهديزي اهيلع مضلاو :لقتَتْسُم اهب

 ظ ؟ْتَنْقُو يف ْتَنَقأو ءهوُجَو :كلوق يف هوُجَُأ وحن ةزمبلا اهنم
 عتجا اّمَلف 565 مالكلا نم ءيش يف الّوأ واولا اوديزي مل مهنإف ًاضْيَأو

 .مهيلع ٌهَفَحَأ وهام اهنم اَوُلَدْبَأ انركذ 5 لقّتلا "'بابسأ ابيف

 يف اهنم لدْبُي نأ حلصيام واولا جرخم نم سيل هنأل ؛ىلْؤأ ءاتلا تناكو
 .ميملاو ءاَبلا ابجرخم "'(ثم) نأ كلذو ءعضوملا اذه

 .ةدايزلا فورح نم تسيل اهنأل ؛اهنم الدب نوكت نأ حلصت ملف كاَبلا اًمأَ

 .لدبلا فورح الو

 مرْكُم :وحن نيلوعفملاو ءنيلعافلل ةمالع ءامثألا لٌوُأ يف ُداَرث اَهنِإف ملا اَمأو

 ةماكلا لو يهو واولا نم اهولدبي نأ اوهركف ءىَطْعُمو ءمَرْكُمَو طعَمَو

 .هره يف صقن )١(
 .«قد ِق صقن (؟)

 .انركذام لقثلا بابسأ نم اهيف عمجأ اماف :هرهو «ب» يف (؟

 ل مكشخ



 اَبْيَلِإ دئاوزلا فورح :برقأ ءاتلا تناكو «نيلوعفملاو نيلعافلل ةمالع اهنأ موت
 .كلذل ابنم ْتَلدْبأَف

 َنَرّثاو '"'(دَمَتا) :وحن لَتْفا "يف ًءاف واولا تناك اذإ واولا نم ءاتلا لَدبَتو

 .نزَولاو دْعَوْلا نم اهبنأل ؛ ؛تزتواو 0 َدَعَتْو :لضألاو

 ْتَفَلَتْخال ابلاح ىلع تكرُت ْوَل قاولا ٌنأل ؛عضوملا اذه يف اهنم اولدبأ انِإَو
 ابوكسل اي قاولا َبلَْت نأ كمزل هدَعَتْوا :تْلُق ول كنأ كلذو ؛اهّتقيرط
 مل ًاعاَبّْنِإ ءافلأ اهبلقتف دَعَناَي :لبقتسملا يف لوقت تنكو ءابلبق ام راّسكناو
 اهنوكسل ؛دِعَتوُم :لعافلا مسا يفو كعَتْوَي :لوقتف واولا ىلإ اهدرت وأ اهلبق
 .اهلبقام ماضنأو

 فرح ىلإ اهبلق بجو انركذ امل ةدحاو ةقيرط مزلتال واولا تناك امل
 .  .انركذ امل (ىلوأ ءاتلا "'تناكو) «ةدحاو ةقيرط مزلي

 .جوُلولا نم ُلَعْوَف وهو «جّلوت يفو جلو :لصألاو ,جلتأ :يف اهنم لَدْبَمو

 اودارأ مهنأل ؛عضوملا اذه يف اهولدبأ انإو ءهللات :يف مسقلا يف اهنم لَدُبَتَو

 يف ٌةَمَبْبُم واولاو ءادحاو امسأ اهومزلأ كلذلو :مسقلا يف بجعتلاب صتخي افرح
 هب مَمْقُي رهاظ مس | لك ىلع لخدت ابنأل ؛بجعتلا ريغلو بجعتلل حلصت منقل

 يهو ءاريثك واولا نم لدبي فرح ىلإ اولدع مسقلا يف بجعتلا ىنعم اوُداَر أ اَمَلَق
 .اهل اهتبسانم نم انركذ امل ءاتلا

 لَمَتْفا :وحن ءاي هنم لعفلا ءاف ناك اذإ لعتفا يفف ءايلا نم اهلادبإ اًمأو :لصف

 .لعتفا ف لعفلا ماف ابدا ِق عىل

 .«ق» يف ضايب (5)

 2 ايفا ق صقن (؟)

 .اهل اهتهباشم نم :«ق» يف (9

 كخكم 



 نم لعتفا كلذكو (سأَنا :لوقت َسِنَي "نمو َسَبنا) :لوقت ."سبي نم
 .ىَستا ئَمْيِلا

 يف ليقل ًءايلا تكرَت ول هنأل ؛َدَعَتا نم ابهلادبإ يف ةلعلاك اذه يف ةلعلاو

 مسا يفو "ستايو) سِئتايو ّسْنَتْبَي :لبقتسلا يفو ءاساقتيا سأتيا :يضاملا
 5 تّلدبأ ةدحاو ةقيرط مزلت مل اَّمَلَف ءارستوُمَو "!سبّتوُمو) سكتوُم :لعافلا

 .واولا تَلدبَأ

 فالتخاب لفُحَيالو ءءايلاو واولا "يف لصألا مزلي نم زاجحلا لهأ نمو

 ءايلا كلذكو دعتوُم وهو «دعتاي َدَعَتِيا :لوقيف هفيراصت يف لعفلا اذه ةقيرط

 .سكتوُم وهو سئتاي سأتيا :لوقت

 باتك خسن ضعب يف عقوف طخقلاب ُةَّسلا مهتباصأ اذإ اَنَْتْسَأ :مبلوق امأو [ب /0]

 امهالكو اولا نم لدب اهنأ اهضعب فو «ءايلا نم ُّلَدَب َءاَّنلا نأ هيوبيس
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 ةَوْنَس :ةنَس لصأ نأ كلذو ءلصألا يه واولا نآلف :واولا نم اهلادبإ امأ

 نيبو نكي نم لعتتا وحن :هرمو هبس يف )١(

 1 | مق يف صقت (0)

 .لصألا يف صقت (5)

 ثيح ةعيات اهولعجف «لاق» واو ةلزنم اهولعج مناف برعلا نم سائ امأو» :؟هالص ؟ج هيوبيس باتك يف (9)

 :اولاق 5 دعتوم :اولاقو لاق :اولاق ؟ دعتاي :اولاقو «ليق :اولاق ؟ دعتيا :اولاقف .ةلتعم يهو ايوكسك ةنكام تناك

 .مه5ص ؟ج ةيفاشلا ىلع يضرلا :رظناو «لوُق
 يقو امال تناك اذإ ءايلأ نم ءانلا اولدبأ دقو : هيوييس يأ  لاق» :740  ؟؛؛ص هج يقاريسلا حرش يف (0)

 ىنثأ نوكي نأ يغبني ناكو :ةنلاو طحقلا مهاصأ اذإ اوُتتْنَأ :مهلوق كلذو ءأمال تناك اذإ واولا نم خسنلا ضعب

 اوبلق منكلو ؟تاونسو ةنس ؛لاقي هنأ ىرت الأ هةَوَنَس  ةغللا هذه ىلع  اهلصأو نس نم ُلمْفَأ هنأل ؛نوُنَي ؛موقلا

 ةنسلا مهتباصأ اذإف «ةنسلا وهو مهيلع لوحلا أ اذإ نونسي موقلا ىنسأ :لاقي هنأ كلذو ءنيينعم نيب اقرف ءات ابنم

 .«هيلع ةنلا لولحب ىبتلال ةبدجلا ةنسلاو طحقلا يف اوتمأ :اولاق ول مهنأل ؛اوتنمأ :اولاق  ةديدشلا ةتسلا يهو

 ل مقعد



 ىلع واولا نم لدب ءاتلاف تَنْسَأ :ليق اذإف ؟تاونس عملا نم لاقُي هنأ ىرت الأ

 .ليوأتلا اذه

 يب اذإ يئالثلا نألف ؛انثَتْسَُأ يف ءايلا نم ّلدب ءاتلا نإ :ليق اذإ ''ااَمأَو

 ءاَنْيَرْغَأ :كلوقك ءاي هيف واولا راص ادعاصف فّْرْحَأ ةعبرأ ىلع لمف '"اهنم
 .وزغلا "”(نم) هّلصأو

 نيب قرفلل ءات ءايلا نم لدِلَأ مث ءاتْيتْسُأ اذه ىلع - اَنثَنْسَأ يف لصألاو

 نيبو ربَشلا يف اَنْلَخَد اذإ انْرَبْشَأ :لاقُي ؟ ةسلا يف اَنْلَحَد اذإ اَنْيَنْسَأ :مبلوق

 «نيينعملا نيب أوقرفي مل ءات ءايلا اوبلقي مل ولف «ةنسلا مُهّئَباصأ اذإ اَنثَْسَأ :بلوق

 كلذلف ؛ًءاي لعفأ يف تّلَقْنا امال تناك اذإ واولاو هْلَعْفَأ ىلع اعيمج نالعفلا ذإ

 .(انركذ يذلا !ليوأتلا ىلع) ”"(ىاولاو) ءايلا نم ءاتلا اولدبأ

 ٌسْدِس لْصألاو :ةّثسو «تس يفف :نيسلاو لادلا نم اَبلادبإ اّمأو :لصف
 دري ريغصتلاو ٌةَمْيَدَس :ريغصتلا يف لوقت كنأ اذه ىلع ليلدلاو ةَسْدِسو
 .ابلصأ ىلإ َءايشألا

 5 سدس :لبإلا ءاظأ يف لوقتو .”"سداَبو «سادْسَأو ”نيدَس :لوقتو
 نأ انماع نيسلاو لادلاب ةماكلا هذه يف فيراصتلا رئاس نآك اَمَلَق ”رشخ :لوقت

 .هرم و «ب» يف ةدايز )١(

 يف لصألا نأ كلذو :لقحعع وبف ءايلاو واولا يف خلا فالتخا امأو» يفاريلا عيرش نم قباسلا عضولا يف (5)

 اهلصأ ناك ناو . ةماكلا هذهو ؛هجو وهف ليوأتلا اذه ىلع واولا نم ةبلقنم ءاتلا :لاق اذإف ءةونس اهأل ياولا ةملكلا

 :لاقي نأ زاجف ءاي تبلقنا لمفلا يف ةعبار تعقو اذإ واولاو ءةعبار تعقو دق اهنال لعفلا يف ءاي بلقتت اهناف - واولا

 .اذه ىلع ءايلا نم ةبلقتم ءاحلا نا

 ..لصألا يف صعن (5)

 هع يف ةدايز (4)

 .سدس :لوقتو :«ب» يف (5)

 .سيداسأو قت ف اول

 ل مها



 نيسلا ّنأل ؛نيسلا نم ءاعلا تلدُبأ افإو ءنيسلاو لادلا ةّنسو تس يف لصألا

 «روهجم فرح لادلا نأل ؛سنجلاو جرحا يف نافلتخم اهو ءلادلل ٌةرواجم تناك

 يف لادلا قفاويو ءسمبلا يف هقفاوي فرح هنم َلِيبَأَف ءسومبم فرح نيسلاو

 سيلو ءاهدعب ''(يتلا) ءاتلا يف ْتَمْعْحو دات لادلا تلق مث «ءاتلا وهو «جرحلا

 .هل َجَتْحا ءاج امل هنكلو َداَم وه لب ابجاو لادبإلا اذه

 .«رد يف ةدايز (1)
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 لادلا لادُبإ "”(ُباَب)
 ًالاَذ وأ الاد وأ ًاياَر هنم لعفلا ءاف ناك اذإ لَعَتْفا يف ءاَّثلا نم ُلَدْبَت لادلا

 يلدا :'"'جلدلا نمو رَكَدا :ركذلا نمو َنَجَدْزا :لوقت رُجَرلا نم لَتفا :وحن
 .درطَي لاَدْبإلا اذهو

 ةسومبم ًءاتلاو ءناَروُبجم لادلاو يازلا نأل ؛كلذ بجو امإو

 اروهجم هِجَرْحَم نم افرح ءانلا نم اولدبأف هروجهملل سومهملا ةرواجاولقثتساف
 ْ .هب قطنلا مهيلع ٌفْخَيِل ؛لادلا وهو

 اولدبأف جّلتذا :َحَلَدا يفو َنْكَتْذا ٍ:َركَذا يفو َنِحَتْزا :َرَجَدْزا يف لصألاو

 .اهيف لاّذلاو لادلا اوُمَهْدَأ مت ءانْرَكَذ امل الاد ءانل

 ولف ريفصلا فورح نم فرح يازسلا نأل ؛ماغدإلا يازلا يف زجي ملو
 نوغدي الامو .”فورحلا نم نومغُدّيام ىلع فقتسو ءاهّريفص بهذل تمغذأ
 .هللا ءاش نإ ماَغْدإلا باب يف

 :(”'الاد !"ءاتلا بلق دعب) ناهجو ركّدأ يف زوجيو
 طرش اذهو ءاهدعب يتلا لادلا يف اهّمْغْدَّتو الاد '"لاذلا بلقت نأ :امدحأ

 ردا يف صقن )١(

 .جلدأ جلد نمو :«ق» و «ب» يف (5)
 .ةرصبتلا نم قي ايف 384 - 350 ص رظنا (5)

 .لصألا يف صفت (4)

 .ءات لادلا يلق دعب :«بم يف (5)

 .الاد ءاتلا بلقت نأ :لصألا ف نب
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 .هيف هنوغدُي مث يناثلا سنج ىلإ لوألا فرحلا نوبلقي مهنأل ؛ماغدإلا

 .ًالاذ هب ظفللا نوكيف ءمغْدَتو ًالاَذ لاّدلا بلقت نأ :يناثلا هجولاو

 ءدئاز يناثلاو «لْضأ لوألا نأل ؛لوألا سنج ىلإ يناثلا بلق زاج افنإو

 امل اومغدأو /يلْضألا سنج ىلإ دئازلا اوبلقف «دئازلا يف ّلْممَألا َماغدإ اوهركو"' [17:]

 .هللا ءاش نإ كلذ فرعاف ءانركذ

 .دئازلا يف لصألا ماغذإ اذه نوكيف :«رم يف 0)

 ل ممع



 ءاّطلا لاَدْبِإ ُباَب
 فورح نم افرح هنم لعفلا ءاف ناك اذإ لعَتْفا يف ءاتلا نم لدبُت ٌءاَلا

 نمو «ةبّرْطضا :برضلا نمو َنَبْطْصإ :ربصلا نم لَعَتْفا يف كلوقك قابطإلا
 ملَتظاو ءبرتضاو نّبَتُصا :لصألا ناكو «بّلّطا :بلّطلا نمو ءَمَلْطْظا :مّظلا
 الو قابطإ ابيف سيل ءانلاو ٌةَيِلْعَتْسُم ٌةَقَبْطُم فورحلا هذه نأ الإ «بلّتْطاو

 لكاشيل ؛(ءاطلا '"وهو) العتْساو قابطإ هيف افرح اهجرخم نم اولدبأف ءءآلثتما
 .هليقام

 سنج ىلإ دئازلا فرحلا بلقت نأ '"(ىهو) :ماغذإلا رّيطُصا يف زوجيو

 داّصلا نأل ؛ءاّطلا يف داّصلا ٌماغْذِإ زوجي الو رَبَّصا :لوقتف لأ هنأل ؛لوألا

 ريفصلا بهذي ماغدإلاو ءريفصلا فورح نم
 ؛داضلا ماغُدإ زوجي الو ءانركذام ىلع ٍبّرْضاو ْبّرْطْضا "زوجي كلذكو

 .ماغذإلاب ْبَهدَت ةلاطتسا اهيف أل

 :هجوأ ةثالث ملطْظا يف زوجيو

 .انركذ يذلا اذه :اهدحأ

 .َمَلْطا :لوقتف ءاطلا يف َءاّظلا َمْعْدُت نأ :يناثلاو

 .مَلْظا :لوقتف لوألا سنج ىلإ ًءاطلا َبلْقَت نأ :ثلاثلاو

 .هب» و لصألا يف صقت ()

 .بلقت نأب هرم و .«ب» يفو .«ق» يف صقن ()

 برطخا يف زويع كلذكو :«ق» و «ر» يفو ءانركذام ىلع برطا برطضا :يف زوجيال كلذلو :لصألا يف (0)

 .انركذام ىلع برخا

 مقمق



 ةغل يهو*ءقابطإ فرح لعفلا مال ناك اذإ تْلَعَف ءات نم اضيأ ًءاطلا لدي
 "!(يلجرب) تصَحَف :لصألا «يلجرب ظَحَي :كلوق كلذو مق "يب ضعبل

 :"!ةَمَقَلَع لع اودشنأو

 بوُنَذ كادت نم سأشل ْقَحَف ١ ةئشنب طبخ دَق أيَح لَك يف هلا
 ْ .ةريثكلاب ةغللا هذه تَسْيَلو "تطبخ :ديري

 تراص دق ءاتلأ هذه ّنأل ؛لصتملا ىَرْجُم لصفنملا اًوَرْجَأ منأ :اذه هجوو

 تراصف ؟لصفلا مال "(اهل) نوُنْكَسُي مأ ىرت الأ ءلعفلا فورح نم اهنأك
 .انركذ اهف لعتفا نم ءاتلا ةلزنمب ءاتلا

 .؟؟"ص ؟ج ةيفاثلا ىلع يضرلاو 6١5؟ص ؟ج هيوبيس باتك ؛رظنا ()

 ,«ق» و هر» و «ب» يف صقن (5)

 ؟ج هيوبيب دهاوش نم وهو .ثيبلا يف ةياور يهو .-طبخ :«ق» يفو لصألا يف .ةهص هناويد :رظنا ©

 ءادأ قكفرص اجو ةلص هج شيعي نبأو :.١18ص ؟ج يرجشلا نيا يىلامأو 55”ص ؟ج فصنملا ؛رظناو :495"ص

 :طبيخلا (طيخ) سورعلا جاتو ناللاو حاحصلاو ءاؤلص 17جو ١14ص اااةج صصختلاو ؛4ة؛ص ةيفاشلا دهاوش جرشو

 رجشلا برط :طبخلا لصأو تمعنأو تيدسأ :هانعم انه طبخو ةفرعم ِرْيَغ نم هاطعأ ريخج هطبخو «فورعلا بلط

 رمش نب تراحلا ناكو .ةمقلع وخأ ةدّبَغ نب سأش وه :سأشو .ءاطعلل كلذ لعجف ليإلا هلكأتف هقرو عقيل اصعلاب

 .ءاملاب ةءولمملا ولدلا :بونّذلاو .رعشلا اذهب ةمقلع هبطاخف هرسأ دق يناقلا

 مرات ِق صقن دف

 مما



 ءاهلا لادبإ "(ْباَب)
 .ءايلاو ءةزمبلاو ءءاتلا :فرحأ ةثالث نم لدُبَت ءابلا

 مسالا ىلع ةلخادلا ثينأتلا ءات ىلع فقولا يفف :ءانلا نم ابلادبإ اّمأَ

 يبف تْفَقَو اذإو «ءات يبف َمالكلا تْلصو اذإ ؛"ةّرْمَبو ةَرَجَّشو ةَحْلَط :وحن

 ٠ .ءاه

 ىلع لمفلا يف ءانلا اوكرتف «لعفلاو مسالا نيب قرفلل كلذ اولعف افنإو
 مالا رخآ نأ كلذو مسالا يف "'(ءاه) اهولدبأو «فقولاو لصولا يف اهلاح

 رْكُيو «ممالا رخآ قحلي !!نيونتلا نأ ىرت الأ :لعفلا رخآ نم رييفَتلل لَمْ

 ؟رييغتلا ”(اذه) هْفَحْلَيال لعفلاو ءبسنلا ءايل
 ا""(ءات) لعفلا يف اهنأ :ءابلا نود ءاتثا ثينأتلا ةمالع نأ ىلع ليلدلاو

 امل فقولا يف ًءاه لَعْجُت اًنإو ,""اضيأ) ءات يبف مسالا تْلصو اذإو هيغتتال

 .انركذ

 تقَرَأ :لصألاو «ءاملا َتْقَرَه :كلوقف ةزمبلا نم '”ءابلا لادبإ اّمأو

 .كاّيإ ىف كاّيه كلذكو ء"”'(ءالل)

 .هر» يف صقث )١(

 .ةرمو :«ق» يف ()

 .هب» يف ةدايز (5)

 نييغتلا :«ق» يف (8)

 ,«ق» يف صقن (5)

 .ةزمهلا نم .ايلادبإ امأو :«ق» و هره يف (5)
 تارلا و ماي ق ةدايز فق

 - م61



 :"ارعاشلا لاق

 رداَصَمْلا َكْيَلَع تَقاَض هُدِراَوَم تعّسوت نإ يذلا ّرمألاو كايف

 روصت اهأل افلأ تيمس ابنكلو ءةزمه يهو ءمابفتسالا فلأ نم اضيأ لدبتو

 تنأه :كلوق كلذو مابفتمالا فلأ اهنع ةرابعلا ف بلغيو .فلألا ةروصب
 ماش نيتك

 3 8 دام ك1
 .ديز تناا :ديربن ءديز

 ريدقتب "منعه لثم «مةججاح /آلؤه "تاه :زعو لج هلوق هنمو 1[ب/ 1

 ْ] .متناا

 :اةيوبيس دشنأ 06

 ؟اَناَقَجَو اَنَرْيَغ ةَدَوَمْلا حتَم يذلا اذه َنْلُقَف اَبْبحاَوَص ىَنَأَو

 .هولاقام كلذ نم ُمَبتُي امإو ءدرطُب لدبلا اذه سيلو ءيذلا اذا :هريدقت "ور

 نبا دهاوش نم وعو .١٠؟ص ليفط ناويد تادايز يف تيبلاو ؛يونفلأ لْيَفُط وأ «يعبر نب سرضم وه )١(

 جيبشو (ايه) ناللاو ,4 2ص ١١جو 14ص هج شيعي نبأو ؛؟06ص فاصنإلا :رظناو ١4ص اج بحل يف ينج

 ,15١1ص قوزرملل مات يبأ ةسامح حرشو .6ص ةيفاشلا دهاوش

 .نارمع لآ ةروس نم 11 ةيألإ (؟)

 ىلع ظفللا اذهب (متتأه) :ريثك نبا نع لبنق ىلع انأ تأرقو» :50؛ص ةعبسلا يف دهاجم نب ركب وبأ لاق

 نب قيرط نم شرو نع هجوألا دحأ اضيأ وهو» :ةص رييتلا يفو ,181ص اج بنحنا :رظتاو «تلعه نزو

 ءقماص ؟ج طيخلا رحبلاو 3977 - ١5ص ياعملا زاربإ :اضيأ رظناو هابققحي لبنقو ءةزمبلا لبسي هلكلو ؛قرزألا

 د1 الا ءالاص فاحمإلاو 05 غ٠ ءصاإ مج رشنلاو

 .«ق» يف ةدايز (4)

 .هيوبيس باتك يف تيبلا سيلو :خسنلا عيمج يف اذك (5)

 هلئاق » : 50* ص ةيفاشلا دهاوش حرش يف يدادغبلا لاقو 18ص هناويد يف وهو رمعم نب ليل تيبلاو

 شيعي نبا دهاوش نم وهو ؛ هناويد يف تيبلا سيلو اذه . « ةعيبر يبأ نب رع رعش نم نوكي نأ هبشيو : لوهج

 ؟ج طيجلا رحبلاو :1؟8ص ؟ج .برقملاو 75ص باضتقالاو .5ص ةكئالملا ةلاسر :رظناو «45 :4؟ص اءج

 .(اذا سورعلا جاتو :ناسللاو :5:5ص اج رشنلاو ءفكفةص

 هاارق و مايا ق رهقت (1)

 3 كنا 5



 ءيذه :لْصَألاو ءثنؤملا يف هذه :كلوق يفف :ءايلا نم اَبلادبإ اَمَأَو

 ْنَلَو .نيموقت :(كلوق ''يف) ثنؤملل َةَمَالَع َءاَيلا انّْيأَر انأ كلذ ىلع ليلدلاو
 ايف ''ءاتلا نم الدب ءابلا نوكت افإو ءثنؤمال ةمالع ءاملا رن ْمَلو :يموقت

 هذه :كلوق يف اعيمج ءايلاو ءابلا أولمعتسا دق مهانيأر اّمَلَف «فقولا نم هانركذ

 - عضْؤَم يف ثينأشلل ًءاهلا تسيلو ءانركذ ايف ثينأتلل نوكت دق ءايلاو - يذهو

 .قيفوتلا هللابو ءءايلا نم ٌلدب ءابلا ّنأ انماع

 قا فق صقن )١(

 .ءايلا نم :«ق» قد لصألا ِق كنز

 -م6ثكخ



 جملا لاَدْبِإ "(باب)

 رَبنَعلا :وحت "(يق) ءابلا اهدعب ناك اذإ ةنكاسلا نونلا نم لدُتت 3

 .اهم ظفللا يف نونلا َلَعْجَت ,/7('"'ءاَبنشو)
 يف فرصت اهل سيلو ,موشيملا يف '(ةْنُع) نونلا نأل ؛كلذ بجو انإو

 فرح ءابلاو «قلحلا فورح ' "عم اهَتّيَبَيو مفلا نم اهجارخإ فلكتت نأ الإ مقلا

 اهنيب ةطسوتم يملا تناكو ءءابلاو نونلا نيب ام َدُعَبَف ءهعضومل مزال ديدش

 نم تلدبأف فلا نم ابيف ال نونلل ةيماَثسو اهجرغع نم اهأل «ءابلل ةّيباشم

 ناك الصتم امم ظفللا يف ريصت ءاب اهدعب ةتكاس نون لك كلذكو ؛كلذل نونلا

 .الصقنم وأ

 .درطم سايق اذهف ِرْكَب ْنَع :وحت لصفنملاو ءانركذ ام لصتملاف
 6 ءاهلا تفذُح هوَف :مق لصأو ءذاش وهو مف يف واولا نم ملا لَدْبَتو

 اهيلع عقيل ؛واولا نم بل تلدبأو مو ءدَي وحن ""(نم) لعفلا مال تفذُحخ

 .افرط حصت ال واولا نأل ءمصتف بارعإلا

 .هر» يف صقن )١(

 .هره يف ةدايز (؟)

 .«ق» يف صقن (0

 .نانسألا يف ةبوذعو دربو ةقر :ليقو رغثلا ىلع يرجي ةقرو ءام وهو بنشلا ةنيبلا ىثتألا :ءابنشلا (4)

 .لصألا ىف صقن (5)

 .قلحلا فورح نم :هردو «ب» يف (3)

 ىقمو ارا و «هين» 2 صفت ف



 ؛ةيَوُف :ريغصتلا يفو .هاوفأ :عملا يف كلوق ٌهْوَف :ف لصأ "1 لديو

 .اهلوصأ ىلإ ءايشألا ناَدّرَي ريغصتلاو عملا نأل

 اذإف .ةفاضإلا | نم ُةَنمزل امل اهم واولا نم لدْبت ىل ,كوُف اذه :تلق اذإو

 .نُيَمُف تيارو ؛ناّمَف ناذه : :ةينثملا فو 7 اذه :ثتلق تدرفأ

 اذإف ءِناَومَف :ةينثتلا يف لوقيف "؟(هنم) لدبملاو لدبلا نيب عمجي نم مّنمو
 لعفلا مال نم اضوع مبملا نوكت نكلو ءواولا نم الدب ميملا نكت 8 كلذ لعف

 .ةفوذحلا

 :قدزرفلا لوق اذه ىلعو

 "ماجر َدَشَأ يواعْلا حباتلا ىَلَع اَمِبْيَوَمَف نم يف يف اَنَقَن اَمُه

 .' هيوبيس بهذم واولا نم مملا لادبإ نم هانركذ يذلا اذهو

 ؛ٌةْوَف هدنع لصألاو ءةفوذحلا ءاهلا نم لدب هدنع ملا ٌنإف "”شفخألا امأو

 ىلع لدشساو) ) «ءاهلا نم ميلا تلدبأو اولا تفذح مت هٌقْبَقد راصف تبلُق م

 نم ”هاندَشْنَأ ام وحن واولا َدَر هنم بهاذلا ّدَر ىلإ ٌْطْضا امل رعاشلا أب كلذ

 :لاق دغ نم بهاذلا ْدَر ىلإ ّبْطضا امل رخآلا نأ ك ؛(اَمبْيَوَمَف :قدزرفلا لوق

 "اودع ٌءاخأ مويلا مم نإ اوْلَد اهاولذاو اهاوُلُقَت ال

 كلذكو ءدغ نم ةيهاذلا َواولا َدَرَف  ْنّيَل ّقْوَس :ٌوْلِدلاو .ديدشلا ٌّقْؤَتلا وُلَقْلا

 .«ب» يف صعن )١(

 .ةرصبتلا نم قبس اهف 5ةةص رظنا ءادتلا باب يف هب دابشتسالا رم دقو .رركم دهاشلا اذه 5

 5ص 5ج باتكلا :رظنا (؟)

 .53285ص ؟ج ةيفاشلا ىلع يضرلاو ؟؟:ص اج ةيفاكلا ىلع يضرلاو لخص هج يفاريلا حرش :رظنا (4)

 .لصألا يف صقن (5)

 ق5 ص ؟جو ؟5خص ؟ج بضتقملا يف دربمللا دهاوش نم وهو .هلئاق ىلا زجرلا اذه ةبن ىلع فقأ 5 4

 رودشلاو :::ةص ةيفاشلا دهاوش حرشو ,55هص ؟ج يرجشلا نبا ينامأو تاكص ؟جو ,1؟ص اج فصنلا ؛رظناو

 .ته»,ص ةبيرعلا دهاوش مجعمو «(الد) ناللاو «ىلد) حاحصلاو ١1ص ةج صصختلاو ,:4؛ص

 ملكا



 در 'قاولا وه 4 "همز بهاذلا نأ انّملَع هاَمِبْيَوَمَف» نم قاولا ّدَر امل قدزرفلا

 .ُاّيِإ (رعاشلا 9

 ؛ ءابلا نم الدب /ملا نوكت نأ بجيف (واولا وه "”بهاذلا ناك اذإو» 1مل مدم]

 .ًاعيمج نّيلوقلا ىلع ِدرْطُمِب َلَدَبلا اذه َسْيِلو ,نالقحم نالوقلاو

 20م

 0 ف صعت (1)

 ق» يف صقن (؟)

 ماك



 نوُثلا لاَدْبِإ "(ْباَب)
 :وحن "؟(ىَلَْف) َنالْعَف يف ةزمبلا نم هيوبيسو ''ليلخلا دنع لدنت نونلا

 "اقطع يفو ,ءاَرْكَس :َناَرْكَس يف امهدنع ّلْصألا ناك .ناَقّطَعو َناَرَكَس
 ًءارْمَح نأ 5 ,ةركث الو ةفرعم يف برضلا اذه فرصني مل كلذلف ؛ًءاَمْطَع
 .ةركن الو ةفرعم يف فرصني مل اهِتاَبو

 ردصلا ةنزك هبابو َناَرْكَس نم ردّصلا "'ةنز نأ (اذه ىلع ليلدلا '"نمو)

 ءءاَرْمَح نم « َرْمَح » ةنز ىلع َناَرَكْس نم «َرْكَس » نأل اهوحنو ءارثَح نم
 قحْلَي ال ثينأتلا ٌنألو ؛ًءاَرْدَح يف ةزمبلاو فلألاك َناَرْكَس يف نونلاو فلألاو

 ةَءاَرْنَح :لاقي ال 5 ٌةناَبَطَغ ال "و ٌَناَرْكَس :لاقُي ال ءْناَبضَعَو ءناَرَكَس
 هذهف :؛ثينأتلا فلأك بالا اذه يف نونلاو فلألا راصف '' '(ةءاّرفص) ''(الو)

 .هيوبيس ةلع

 كرد يف صقن )١(

 كلك كده ت١ ىح ؟ج باتكلا :رظنا (؟)

 .«ق» و «ر» يف صقن (؟)

 .قركس ناركس يف امهدنع لصألا ناك :هقم يف ()

 .يضغ نايضغ يفو :«ق» يفو ءابضغ نابضغ يقو :هر» يفو لصألا يف (5)
 .«ق١ يف صقن (1)

 2050ص ةجو ١7ص ةج يقاريلا جرش يف اييرقت هصنب يتألا سابعلا يأ جاجتحا رخآ ىلإ مالكلا اذه ()
 .افه  57١/ص اج هفصتلا :رظنأ (4)

 ق١ يف ةدايز (3)

 ءالاساا قف صنت 6(

5 



 لإ ةنسللا ف لوف برعلا اثير هاف ناب كنذتل "وتاكل

 ءانون ثينأتلا فرح ناكم نولعجيف «يِناَرْهَب :ءاَرْبَم ىلاو 0008 انو

 عمج يف اولاق 5 ءىّراكَس اكس :ناَركَس عمج يفو ءىَماَدَن :ناَمُدن عمج يف لوقتو

 تلألا ةجرنم ةازكتم يف نونلاو ثلألا ذأ لج لدي اذنف فئاكس ءارعش

 .ءاَرْمَح يف ةزمهلاو

 يضرلاو ١٠ص دج ةيفاكلا ىلع يضرلاو ,756 79ص ؟جو 75٠ ل 505 صاج بغتتملا :رظنا (1)

 .,51ص ١٠ج شيعي نباو 7١ 8ص ؟جو هللص ؟ج ةيفاشلا ىلع

 ملاك -



 ميجا لاَدْبِإ "(ْباَب)

 'ييِمَت :يف يفْؤَعو «'"'جيِمَت :وحن فقولا يف ةددشلا ءايلا نم لدبت مجلا
 ال .٠ هد

 .ينوعو

 عاتجا عم ءافخ اهديزي فقولاو ءةّيَفْخ ءايلا 3 ؛كلذ زاج اغإ

 ؛ناسللا طسو نم اعيمج األ ؛دَلْجَأو | نم ني نبأ افرح ابنم اولدبأف «نينكاسلا

 :"”هيوبيس دشنأ

 ٌجِشَعلاب محشلا نامعطلا ٍّجلَع وأو َفْيَوَع يلاخ
 ٌميْرَبْلا قلق ةادغلابو

 .ينْرَبْلا قلفو «يشقلابو «يلَع وبأ :دارأ
 ماس 8

 :ةهيوبيس دَعْنَ .ًاضُيأ ةفيفخلا ءايلأ نم ولدي دقو

 ءالرلا ِق صقن )١(

 .يلرعو يه :يف جبرعو جيم دوغ :هبما يف (1)

 .؟مدهلرص ؟ج باتكلا ؛رظنا 0

 ,19؟ص اج ةعانصلا ربو 150١ 0١ ص هج يفاريسلا حبرش :رظناو هلئاق ىلإ زجرلا اذه ةبسن ىلع فق 1

 ١5ص ٠١ جو لص ةج شيعي نباو :لةص ؟ج ىلاقلا يلاغأو ءاالثص ؟ج فصتملاو ,/5ص اج بتحمل او .

 ,تلاص ؟ج حيرصتلاو :ه80ص ةج ينيعلاو 355 - ؟١؟ص ةيفاشلا دهاوش حرشو ء154صو ؟؟ص ؟ج برقلاو

 .ةهارص ةييرعلا دهاوش مجعمو 160ص رئارضلاو « «(ثري) سو رورعلا ١ عاتو ناسللاو او حاحصلاو ىاكص اج ج يفوشألاو

 .«ةينرب رب هتدحاو رمل دوجأ وهو ةرودم

 ل ملاغ



 35 ع م او حم“ اك 5 جا 8 قدصم فقر املا 7

 جب كيتأَي "جحاَش َلاَرَي آلق جتجح تلبق تنك نإ ْبَراَي
 ّجِتَرْفَو يزنُي تاّبْن ٌرِمقأ

 .يترفوو «يبو ءيِنَجَح :ديري

 :لاق هفالا نم ةلدبملا قلألا قم "هولدنأ نقو
 هم

 الاجتْسَأو تجسْأ ""(م) اَذِإ ىتح -

 ِءاَي نم ةلدبم ىتسأ يف ةفلألا ّنَأ كلذو «ىتْمأو «"”تَسْسُأ (اذإ "ىتح) دارأ

 «”"ءاتلا نوكسو ءاهنوكسل ؛فلألا فَدَح "تتش :لاق اذإف ةنكاس فلألاو

 .جشاو :لصألا يف (1)
 بلعُت ىلاجيو :175ص ديز يأ رداوت ؛رظنأو :/١2ص هج يقاريسلا دهاوش نم وهو ءلئاقلا لوبجم اضيأ زجرلا اذهو

 حشو 2315 ص ١ج برقملاو .20غص ١٠ج شيعي نيأو ء/68ص ١ج بتحلإو 35ص هج ةعانصلا رسو :147ص

 رردلاو 16/صض ؟جو ءاالكض اج عميلاو 01ص ةاج حيرصتلاو ١2570ص ةج ينيعلاو 8515 58ص ةيفاشلا دهاوش

 :رقألاو توص يأ لغبلا جحش نم :جحاش .158ص رئارضلاو :؟>ص ةج ينوشألاو 4١3ص اجو ,165ص اج

 رعشلا نم نينذألا ىلع لاس ام :ليقو «سأرلا ىلع عقلا رعشلا :ةرفولاو ءكّرَحُي :يرتُمو ءقاّبْنلا :تاّمّثلاو :ضيبألا

 .نذألا ةمحش ىلإ رعشلا :ليقو

 .ءايلا نم ةلدبملا فلألا اولديأ دقو :«ق» فو لصألا ىف ()

 .ةقئاز هرعر لسألا يف نضع 8
 :رظناو "00ص هج يقاريسلا دهأوش نم وهو ؛عوبطملا هناويد يف ىيلو :جاجعلا ىلإ زجولا اذه بسن (:)

 ةيكادلا فارق حرك هم الج رقلا) هه ص هد يش ناو يم زج ةفادملا رو للا مج بتعحلا

 ..تايبأ حارش دحأ لاقو ..» :يدادغبلا لاق .؛هدص ةيبرعلا دهاوش مجعمو «(اسم) ىيورعلا جاتو ناسللاو «445ص

 ىبمأو «ةماعتلا تمأ دارأ :ليقو :ريعبلا ىسمأو ءنتألا تسمأ :ديري :جاجعلل رطشلا اذه نإ :ليق :يبرافلل حاضيإلا

 هّللاو «ءيغب هلئاقو زجرلا اذه ةمت ىلع اضيأ انأ'فقأ لو ...ىبتنا .كلذ نم حيحصلا نيبتأف ةلص هل فرعأ لو ءملظلا

 .«ملعأ ىلاعت

 .رم و «ب» يف ةدايز (ه)

 .ايمأو «تيسمأ :هيه ق 0)

 .تيسمأ :لاق اذإغ :«قد يف 0

 .ءايلا نوكسو :«ق» يفو لصألا يف (ه)

 - ملاك



 «تكرحت اذإ اهنأل  ءكلذ ىلإ ليبس الو ءءايلا كيرحت ىلإ ٌرعاشلا جاتحا اًملف

 نم افرح اهنم لدبأ  نينكاسلا ءاقتلال فذحت مث ""افلأ تبلقنا اهلبق ام حتفناو
 كلذ عم وهو هَكّرَحَت اذإ بلقني الو ؛نينكاسلا ءاقتلال طقسي ال اهجرخم

 "16 م41 َرَمُع وُيَأ هدر دق "(وزذاش

 .نينكاسلا ءاقتلال تكرحف افلأ تبلقتا :لصألا ق )١(

 .«ق» يف ةدايز )١(

 «حيبق هلك اذبف اَيَنْسُأو ءْتَيَسْسُأ ديري» (ةطوطحملا ةلابرلا) 90١: -؟همص ؟ج لوصألا يف جارسلا نبا لاق (5)

 اذه ءالد١ ١5ص هج قاريسلا رش :رظتاو ءايهذم ناكل نانإ هدر ولو :يمرجلا رمع وبأ لاق «فورعلاب سيلو

 .جارسلا نبا نع هتلقن ام ديز يأ نع 37ص +ج ناسللا يف روظنم نبا لقتو

 ل خكأل ل



 ماللا لاَدْبِإ "(ُباَب)

 ءليِصُأ ريغصت يف كلذو ءدحاو جرخع نم امل ؛نونلا نم لدُبت ماللا

 :لاَقُيَف اهنم ٌّماللا لَدْبَت مث ءناّيَشُع :يِشَع ريغصت يف اولاق  ءنالْيَصُأ :اولاق

 :"ٌةفبانلا لاق :لالْيَصأ

 دَحأ نم ِعْيَرلاِب اَمو ًاباَوَج ْتْيَع ابلئاَسأ "الالْيَصُأ اهيف َتْفَقو

 ّيِتَع ريغصت يف ناِّيَشُمَك َوْبَف ليصأ ريغصت ناك نإ ًانالْيصَأ نأل ؛(ذاش 'اوهو)
 :لثم ليصأ "عج نالضأ نوكي نأ ىلع  نالصأ /َريغصت ناك نإو ءذاش وبف [ب / ]

 لقأ ظفل ىلع نوكي ْنَأ بجي عج لا ريغصت ّنأل ءَاَضْيَأ ذاش وهف - ناَقْعُرَو فيغَر

 .ير» يف صقن )١(

 ."ضص هتاويد ؛رظنا (؟)

 .اناليصأ ةدقح و «ند قو لصالا ف فق

 ءلكص ؛ج بضتقلاو .١48صو ؟ةهص ١ج ءارفلل نآرقلا يفاعم :رظناو 14ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو

 ييعلاو ؛6١8ص ةيفاشلا دهاوش حرشو ءكقص ١٠جو 23245ص ةهجو :١6ص ؟ج شيعي نباو 585 ٠7ص فاصنألاو

 55ص ا ةج ينوعثألاو قا ص امج رردلاو لو م1177 ص ا عمبلاو تااثائص ؟ج حيرصتلاو ,ةاللص ةج

 ا يق صعن 4

 :رظنا «نابرقلاو :نارفقلا :لشم ليصألا ىتعمب درفم مسإ وهو نالصأ رغصم هنأ :وهو ثلاث هجو هيفو (5)
 .؟؟6ص ؟ج ةيفاشلا ىلع ىضرلا

 خاف



 اندرأ ول نحنو نشْكألا ظفل "'(ىلع) "نالْصْأو ,هرثكأ ظفل ىلع ال ءددعلا
 5 هر 35 560 2 56

 .ةفغُيَرَأ :لوقن انكو «ةفغزأ ""(ظفل) ىلع ٌةانّرْغصل ناَقْغُر ريغصت

 ام ىلع عمُج مث هدحاو ظفل ىلع رْغّص ددعلا لقأ ىلع عمج هل نكي مل نإف

 .ريغصتلا 7باب يف اَنْمَدَق 6 هقحتسي

 .ناليصأو ::ق» و هد يف )١(

 .«ق» و لصألا يف صقن (0)

 .«ر» يف ةدايز (9)

 .ةرصبتلا نم قبس اهف /2؟ص رظنا (4)

 ل مكك



 ياّرلاو داصلا لاَدْيِإ 0(بات)

 تلدُبَأ اغإو ؛نيسلاب طارّتلا :لْصأْلاو ءطارّملا :يف نيسلا نم لدبت داصلا

 افرح اهنم اولدبأف .ءكلذك تسيل نيسلاو ةَيلمَتْتُم ٌةَقَبْطُم ءاطلا نأل ؛اداص

 .ةلكاشمال ابلط ءالثتْمالاو ٌقاَبْطإلا هيف اهجرفخع نم

 فرح ءاطلا ّنأل ؛ًاياز نيسلا َلِدْبَيَف ربجلاب ةلكاشملا بلطي نم مّبنمو
 ابل ةقفاومو اهجرخم نم امنأل ؛ِياّرلا اهنم اولدبأف ءروبجب سيل نيسلاو ءروهجم
 .هللا ءاش نإ كلذ فرعاف «نافرحلا لكاشتيل ٌةروبجم يهو هيفصلاب

 رد ِق صقل )١(



 لقّتلاو ليوختلا َنِم َهَل ةَلَعْعَمْلا لاعفألا ْقَحْلَي اَم باَب

 "يكتمل ةتينب اذإ واو هّنْيَع امم لَعَف ىلع ناك ام "لك ) نأ ملعا

 ل وسل لاف لا تلتف نم هاجت كاف خول ماو :«بطاخملاو
 . نْلُقو "تلت

 تعب :وحت تلعَف ىلإ ةلقنت "(كنإف) ءاي هنيع امم لَعَف ىلع ناك امو

 .نغبو « !(تغبو)

 ناك ام لقت مث «تْعَيَبو ؛”تّلَوَق :وحن َتْلَعَف :لاعفألا هذه يف لصألاو 1

 ةكرح َتَلَوُح مث تْلَعَف ىلإ ءايلا تانب نم ناك امو ءتْلُعَف ىلإ واولا تانب نم
 ؛ءايلاو اولا تفذحف :ءنكاس اهدعبو «ةنكاس نيعلا تيقبف ءءافلا ىلإ نيعلا

 .تغبو «ْتَْلُق راصف نينكاسلا ءاقتلال

 نم لَمَف ''ليوحتو) ءلَُف ىلإ واولا تانب نم لَعَف ليوحت بجو امنإو
 واولا تانب نيب ""(هب) قرفلا نكمي ءانب ىلع اريصيل ؛(لعَف ىلإ ءايلا تانب
 ةرسكلاو «ةفوذحما اولا ىلع لدتل ؛واولا تانب يف ٌةيَّملا تلعُجَف ءءايلا تانبو
 . اومزلأف لبقتسملا يف اهنيب اوقرف 5 «"ةفوذحملا ءايلا ىلع لدتل ؛ءايلا تانب يف

 .ن» و هب» يف ةدايز )١(

 -«ق» يف صقن (5)

 .هر» يف ةدايز (5)

 .تسْوَم دوحن :«ق» يفو ءلصألا يف [4)
 ...ءايلا تانب ليوحتو :لصألا يفو هس يف صقتن (5)
 ,لث 6ص اج ةيفاشلا ىلع ضرلا ؛رظنا ()

 مالا



 ءلوقي ”(كلوق) وحن ءايلا تانب رسكلاب لِعْفَيو اولا تانب مضلاب ّلعْفَي
 .عيبيو

 لعف نأل «بئاغلا لعف نم ليوحتلاب ىلوأ لكتماو بطاخلا لعف ناكو
 اذإو ءهمال نوكس نم دب ال بطاحملاو مكتملا لعفو ءَةَكّرَحَتُم هّمال بئاغلا
 نم دب الف لالتعالا نم هقحلي اَمل ةنكاس لعفلا نيع هّلبقو هّمال تَنَكَس

 بجول ليوحتو لقت ريغ نم ءايلاو واولا انفذح ولف «نينكاسلا ءاقتلال ؛فذحلا
 ؛انركذ ام ىلإ الّوْحَف ,ءءايلا تانبب واولا تانب سبتلتف «تْعّبو ءتَلق :لوقن نأ
 .سبللا لوزيل

 ليوحتلاو لالتعالا نم هقحلي نْبو ءَنْلَق :وحن ءاسنلا ةعامج لعف كلذكو

 يِرْجَأف ءءاتلل نكست اك نونلل نكست لعقلا مال نأل ؛تْلعَفو ءتْلُكَف قحلي ام

 .انركذ اهف ارحم

 :لوقت كنأ انفصو ام ىلإ لوح مث تْلَعَف هلصأ هوحنو َتْلُق نأ ىلع" ليلدلاو

 هَتْفَوُظ الو َكّنْمُرَك / :لوقت ال ءىَدَمَتَي ال ّلمَفَو هيدَمَتَف و هّنلُك أ / 01

 امل تْلَعَف نم لوقنم هنأو ءَتْلُعَف ريغ هلصأ نأ اساع ايدعتم هّنلُق انبأر اَمَلَق

 .ةلعلا نم انركذ

 :نيهجو ىلع نوكي ””تلّط نأ معاو

 وهف َفّرظ لثم ليوط هنم ةفصلاو ءتْلَعَف نم لوقنم ريغ ْتَْلْعَف :امهدحأ
 .لوعفم ىلإ ىدعتي ال اذبف ءفيرظ

 ل مق قف صقن )١(

 .هتمرو قد و كبه يفد هند ق صعن (5)

 .560 704 ص ؟ج هيوبيس باتك رظنا (0)

 ممالك



 مالا هر

 هتبلغ :هانعم نوكيو «تلّعف مف نم الوقئم تلَمَف تلُط نوكي نأ :يناثلاو

 "'(هلوطأ) هّنْلْطف ينلَواَط :كلوقك «لوعفم ىلإ ىدعتي (اًمم "وهو) ءلوطلا يف

 الإ ءمركلا يف هتبلغ يأ "'(هُمّرْكأ) هتْمٌرَكَفيِنَمَراَك :لوقت 5 لوطلا يف هثبلغ يأ

 .لتعم ريغ حيحص هنأل ؛أ 'تْمَرَك نع رّيقُم ٌرْيَغ هتمّرك نأ

 بلاغ يأ ارع لئاط ديز ات لال تمل نعي تل نم ةقصلو
 :دعاشلا لوق اذه ىلعو «لوطلا يف

 الاَعْوألا "اهئيطمَت الف تلاَط "ةَيداع َةَرْحَص قدزرفلا 5

 .ابعيطتست "الق لاعوألا تلاط يأ

 لَّوُح اَّن هّنأل ؛لوُقَي دون نيعلا مضب لَعْفَي هوحنو تْلُق :لبقتسم مزليو

 .«ب» يف صقن )١(

 .«به يف ةدايز (0)
 .«قد و «ب» يف ةدايز ()

 .تلّعف نع ريغم ريغ :«ق» وا «ب» يف (8)

 | .لصألا يف صقت (0)

 ركذو «حابر نب حينس :همسا نإ :ليقو «ةيجان ينب ىلوم ينزلا حينس نب حاير دربال لماكلا يف ؟ وع (0)
 رييزلا نب بعصم مايأ مهتنتف ناّبِإ جنزلا ىلع اريمأ ناك هنأو ءجنزلا دسأ ينعي يجنزريش بقلي هنأ لماكلا يف ريثألا نبا

 طيح رحبلا نم ”١٠5ص ؟ج رظنا قدزرفلا ىلإ أطخ نايح وبأ هبن دقو اذه 76ص ةج ريثألا نبال لماكلا :رظنا

 .ةموسلم «ق» يف (0

 .اهلاتت َنْيَلَف :«قم و «ب» يف (ه)

 1جو .7557ص ا١ج فصنملا :رظناو ,هالص ؟ج يرمتشلا هركذو :هيوبيس باتك يف ينزاملا تادايز نم تيبلاو

 دقو ءاحيصق رعاشلا اذه ناكو .(لاط) سورعلا جاتو ءناسللاو اخص ١؛ج صصخلاو ::؟"ص لماكلاو ١!4: ص

 :ريرج لاق ال رعشلا اذه اريرج باجأ

 الاوخأ مّبنم مركأجئزرلاف بلغت يف ة لوؤخ نبلطتال

 .بثو ىنعمب هيلع ادع نم :ةيداعو
 ءاهلانت الف :«ب» يف (5)

 دلال



 َك |بقتس 8 نأ 3 لَمْفَي هلبقتسم نوكي نأ بجو تلغف ىلإ تْلَعَف نم .

 اقر خي فدل ذو مرْكَي

 :نيئيشل عبي وحن نيعلا يسكب لعفي هوحنو تشب :لبقتسم لبقتسم مزليو

 اعيمج امنأل ؛لوُقأ تْلُق :"اوحن ) اولا تانب نم هريظن ىلع هّلْيَح :اههدحأ

 ش الن ليت نق اوضا لتس و اذ (تلقف نم نالوحُم

 يف اهقافتال ؛هيضام رسك ىلع المح ٌعيبَت :تغب لبقتسم ''(يف) اضيأ مزل هيضام

 7 .ليوحتلاو ةلعلا

 ْبِسْحَي بِسَح وحن لعفي لَعف ىلع ءيجي نأ حيحصلا يف زاج ال هنأ :يناشلاو
 :حيحصلا يف اهلثم نوكي ال ءايشأب صتخي لتعملا نأل ؛كلذي ىلوأ لتعملا ناك

 ناك 5 تْلِعَف ىلإ الّوُح مث ْتْلَعَف اهلصأ "نكي مف) تْبِهو تْفَخ اَمأَو

 ىلإ اهنم نيعلا ةكرح !”تلقنف تلعف اهلصأ (تْيهو «تْفَخ انإو ؛ْتْلَعَف لصأ

 .ءافلا
 «باَبَيو ؛فاَخَي :وحن نيعلا حتفب لَعفَي اهلبقتسم نأ :كلذ ىلع ليلدلاو

 اتبلقناف اهلبق ام ىلع ءايلاو واولا ةكرح تلَوْحَف «ُبَيْبَيو «فَوْخِي :لصألاو
 .اهلبق ام حاتفناو ”ابوكسل نيفلأ

 .هر»» يف صقن )١(

 هرم يف ةدايز (5)
 .«ق» يف صفت (5)

 .لصألا يف صقت (4)
 يي ص اج ةيفاغلا ىلع يضرلاو لا  ؟هكص ؟ج هيوييس باتك :رظنا (2)

 ءايلاو واولا تكرحت :هلثم يف لاقي نكلو «نيفلأ اهبالقتا ببس وه ىيل نوكسلا نإف الإو :ضراقلا يأ (0)

 نإ :ةلوقنملا ةكرحلا مند :ه'ص اج ةيناشلا ىلع يضرلا يفو .نيفلأ اتيلقف نآلا بحمي اهلبق ام متفتاو ؛لصألا بحب

 جوتفم ناك اهلبق امو ناتكرحتم اهنأكف ضراع اينوكم نأل « «باهو فاخي يف 5 افلأ ءايلاو واولا تلق ةحتن تناك

 افلأ اتيلقف ابلبق ام مسفتاو اتكرحت ءايلاو واولا نأكف ؛نيعلا ةحتفب كرحت دقو :لصألا

 مال



 نم افرح همال وأ هنيع نكت مو نيعلا حتفب لمفي هلبقتسم ناك ام لكو

 برشو ءلَمْعَي لصَع :وحن لمَف ىلع هيضام نوكي نأ "بجي قلحلا فورح

 .بّكري بكرو بَرْشَي

 نيعلا ةكرح ليوحت نم هقحل مث لعَف تم لصأف َتوَمَت تم :مُّلوَق اّمأو
 يف ءاج اك ذاشلا ىلع هلبقتسم ءابجف ْتوَُن امو «تفخ قحل ام ءافلا ىلإ

 .لضفي '"لضف حيحصلا

 ناك !؟ تلْعَف ىلإ لقث مث تْلَعَف هلصأف - يملا مغب - ّتُم :لوقي نم اّمأو

 .انمدق ام ىلع َتْلُعَف ىلإ لقت مث تلقف َتْلُق لصأ

 ىلإ نيعلا ةكرح لقنت مث "'(تللظ) تْلعَف هيف لصألاف تْلظ :كلوق اّمْأو

 ةيناشلا ماللاو .ءافلا ىلإ اهتكرح تلقن يتلا ىلوألا ماللا :نانكاس يقتليف ءافلا

 :لثم تّلظ :راصف نينكاسلا ءاقتلال اهادحإ تفذحف ىلكتملا ءاتل تنكس ىتلا

 لعُج اذإ هنكلو ءلعف اضيأ هلصأف  ءاظلا حتفب  َتْلَظ :لاق نمو

 يف اهّتعدَأو - لعفلا نيع يهو  ىلوألا َماللا َتْنَكْسَأ /”"(بطاحملا) يضاملل

 ةيناغلا

 ءات لجأل  لعفلا مال يه يتلا  ةيناثلا تنكسأ مكتمل ُهَنْلَعَج اذإف

 .تلظ ىقبيف اَمُهَدَحَأ فذحتف نانكاس يقتليف ماكتملا

 .لعقي لعف حيحصلا ق ءاج ٍ ةقماو «4رواو هديا ِِق فلل

 هرج يف صقن (؟)

 .«ق» يف ةدايز (9

 - معالق

 [ب / ديل



 هنم لعفلا نيع فذحت يناثلاو ءءافلا ىلإ "نيعلا ةكرح هيف ُلّوَحَت لوألاف

 واولا تانب نم ةلتعملا لاعفألا هذه نم ًائيش ""َتْدَدَر اذإ كنأ لعاو :لصف
 كلف ءاسنلا ةعامجل وأ بطاخلا وأ لكتمال هتلعجو ءهلعاف مسي م ام ىلإ ءايلاو

 :ظافلأ ةثالث هيف

 اوقتف نينكاسلا ءاقتلال ءءايلاو اولا فذحتو ءلعفلا لوُأ َرسْكَت نأ :اهدحأ

 ءاَنْزوز :لصألاو «نْبهو تْيهو ءانبهو ,”"(كلذك) نرِزو ءانئزو «َتْرِز
 واولاو ءايلا ىلع ةرسكلا تلقتشساف نييشو تبيه ءانبيشو «ةنيتو تْيوُرَو

 ام راكتاو اهنوكسل ؛ءايلا ىلإ أواو ناك ام بلقتاف لعفلا لوأ ىلإ تلتف

 ىلع راصف اهدعب لمفلا مال نوكسو اهنوكسل ؛'”واولاو) ءايلا تفذح مث ءابلبق
 .عيبو < 'ءليق .:وحن يف اذه ةلع تمدقت دقو .انركذ اما

 ءاَنْرَر :لاقف انه اَهّمَمَأ عيبو ليق يف ةّبضلا "مئَي ن نأ هتْعَل نم م ناك ؛ هَعو

 0 .انمهو ءتبهو «نبهو «ثرزو «ترزو

 عاتملا عوُبو «لوقلا َلوُق :لوقيف ةّمضلا صِلخُي نأ هتغل نم ناك نمو

 .تبقو ءانْبُمو «ترزو ابرز :لاقف انهه اهّصّلخأ

 هلعاف :مسي مل ام ةمالع نايبل ءزئاجف ماشإلا اًمأف ىسكلا اذه يف دوجألاو

 .ءاقلا ىلإ هتكرح هيف لومت :هرد يفو لصألا يف ()
 .تدرأ :«ق» يف ()

 .«ب» يف ةدايز (5)
 .«ر» يق صقت (©

 .ةرصبحلا نم قيس ايف 555؟ص :رظنا (©)

 .ةرصبتلا نم قباسلا عضولل :رظنا ءيئاسكلا وهو (0) :

 مالا



 رثأ ةضضلا نم يقب هلوأ رسك ىلإ سايقلا ىدأ اَماَف «هلوأ ٌمَض هتمالع تناك ْدِ

 .اهيلع لدي

 ءافل ةعبات اهلعجو «لعفلا نيع نم ةرسكلا َفَدَح هنأ ىلعف ضلا امأو

 ريثكلاب مضلا سيلو ؛هلعاف مسي مل ام لعفب كلذ لعف !؟ لعفلا

 ءاتثأو ءتْسَل :كلوق كلذ ىلع ليلدلاو .""لْمَف يبف َسْيَل امأو :لصف
 نوكت نأ اهْزَو محو ءلْمفب الإ لصتت ال رئاضلا هذه "”ى) "نلوم
 َدْيَص :لاقيف لعق ٌنِكْنَي ك سْيَل نكتأف ٌريعبلا ديص :لشم "لعق '"(ىلع)
 .(ديضو ءٍمِلَع :'”لصالاو) كلذ مّلَعو هريعبلا

 نأل ؛بيق لصألاو باه :ليق ا افلأ اهوبلقي لو ناكسإلاب اهوُلَعَأ اغإو

 .هوحنو باه ُفّرَصَتَي ؟ لبقتسملاو يضاملا يف ابل فرصت ال سيل

 يف ةنأ :كلذ '"(عيمج) يف ٌةلعلاو ءلوحو نوع ّحّص ؟ حص افإف ديس امأو
 2 م 00-5 2 د 3 هه تاغ ها / قفز

 «لوخأو ءروغاو ٌتاَيصاو «لاوحاو ءٌراَوغأ :مهلوق وحن لثعي الو حصي ام ىعم

 اش

 .دّيصاو

 .لولعم لْعَق يبف :«ق» يف (1)
 .سيلو :لصألا يف

 .«ق» يف صقت (5)

 .«رم يف صقن ()

 .١15ص ؟ج ةيقاشلا ىلع يضرلاو 7576ص ؟ج هيوبيس باتك :رظنا (5)

 .لصألا يف صقن (5)

 لمحي ىتح ديصو :روع لعي مود :!؟؛ص ؟ج ةيفاشلا ىلع يضرلا يفو ,555ص ؟ج هيوبيس باتك :رظنا 7

 باب نأ :كلذ يف ةلعلاو .داوماو راوعا لالعإ مدعل العي من دومو ءروع نأ يأ .«سكعلاب رمألا لب ءابيلع داوساو راوعا
 .الصأ هنوك عم لالعإلا مدع يف يئالثلا هيلع لمحو (بويعلاو ناولألا) ىنعملا اذه يق لصأ َلاعْفاو لَمْفا

 2 مالا د



 لوَحو «'”"ديص اهيلع لمح ةينبألا هذه يف ناحصي ءايلاو واولا تناك انف
 .دحاو اهيف ىتعملا نأل َنوَعو

 .حصي ام ىنعم يف سيل هنأل ءباقو فاَخ يف كلذ "'(لثم) زوحي الو 1

 :لعفناو لَعْفَأ ىلع ريصت ىتح دئاوزلا اهتقحل اذإ ةلتعملا لاعقألا تأ معاو :لصف

 َتاَجَأ :لشم كلذو ,ةدايزلا لبق لتعت تناك 5 تلتعا َلَمْفَتْساَو هُلَعَتْفاَو

 :لصألاو ناَجَتْساَو "”ناعّتساو ناَتَخاو ."'(ةاَنْقاو) «هباَسْناو ءتاَقّناو اق
 .روجتْساو ”نوختساو نيَتْخاو ءدوتفاو «بّيسسلاو ءدَوَقْناَو .مَوْقأو تَوْجَأ

 واولاو ءايلا نأل ؛لتعا /افإف َلَعَتْفاو ءَلَعَفْلا ىلع اهنم ناك ام 'الّمألو 2[ /:+]
 هذبل نابلقنت انتاك اك نيفلأ اَنَبلقْلا "(ةحتف) اهلبقو نيتكرحم اتناك اّمَل اهيف

 .ةدايزلا لبق ةلعلا

 :نيبجول ّلعأ امنإف لْفأ امأو
 عم يرْجَأَف :ةدايزلا لبق ِبّلْقُي نك يذلا وه هيف ةلعلا فرح نأ :امهدحأ

 .اهلبق هارجُم ةدايزلا

 تدرأ اذإ  ْباَهأو هفاخأ ظفلل واَنّس َلَمْنَأ نأ رخآلا هجولاو

 «فّوْخَأ لالعإ بجو اَكَلَف هبِيْأو هَفَوْخَأ :اهيف لصألا نأل ؛ لبقتسلا
 |ميواستل ؛هظفل ىلع ناك ام لالعإ أضيأ بجو اهيضام ىلع اَيرْجَيِل ؛ْبَيْهَأو
 :ليق ا َمَوُقأو ءدَوْجَأ :لصألاو تاَقأو تاَجَأ :ليقف ةلعلا فرحو ظفللا يف
 .باهأو «فاَخَأ

 - مالك
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 َهذَبَو لَعْفَت ىقبل نيسلاو فلألا هنم انطقسأ ول انإف َلَعْفَتْسا اّمُأو

 ك هيف ةدايزلا دوجو عم - ٌلَعْفَتْسا َلعَأَف هلالغإ بجو دقو يثالثلا لبقتسم
 .يالثلا لبقتسم نم لَعفَت لعأ

 ةدايزلا لبق ""(تّلعأ) "!(لاعفأ) اهنأ اهلك لاعفألا هذه 7 يتلا ةلعلاو

 قل الح ىلع تك ةدايزلا ' ”(اهيلع) ) تلخد اّمَلَف

 لَتخَت ال اهإف لاعفاو .”"(لعفاو) لّمقتو لّمَفو ءلَعاَفَتو ءلَعاَف اًمأو :لضف
 '"(َلّيَمَتو) ”"مٌوقتو) موق ءلّمَمو لَياَسَتو تقاَمَتو مَياَبو مَواَق :وحن
 .ضاَيئاو داوْساو «ضِيئاو دوا

 ىلإ كلذ ىدأل تلتعا ول اهأل ؛!(ةلثمألا) هذه نم ءيش لي م أ

 اًنّتكسُأ ولو «ءايلإو واولا تنكمأل لع ولف َعَياَبو َمَواَق :وحن لَعاَف اما
 مث ,ماق :وحن لَعَف ظفلَك لَعاَف ظفل راصف نينكاسلا ءاقتلال ؛اهادحإ تطقسل

 ءراكتملا ريض يه يقلا ءانلاب اب ”هلاصتال ؛ ؛هّرخآ نكْمُأ اكتمال لعفلا اذه رّيص اذإ

 اَمَلَق ءفاحجإ اذهو «ْتْمَق هب ظفللا ريصيو «نينكاسلا ءاقتلال ؛فلألا فذحتف

 .حّصو هلالعإ كرت انركذ ام ىلإ هيدُوُي هلالعإ ناك

 ,«يق» يف صقن )١(

 .لصألا يف صقن (5)

 .هب» يف صقن (؟)

 .«ق» و لصألا يف صقن (4)

 .«ب» يف صقن (5)

 .ملكتملا ريمه يع يتلا هب ءاتلا لاصتال :هرد يفو ؛لكتملا ريض يع ينلا ءاتلا لاصتال :«ق» يفو لصألا يف (7)

 ل مالك -



 انركذ ام '(لثم) هيف مزلل ّلعأ ول «تَاَمَيو هُلَياَمَت :وحن لعافت كلذكو
 .كلذل حص لعاف يف

 واولا تحص افإف لّيَمَتو ءلّيَمو موقت موق :وحن لّعفتو ءلّعَف امو

 بلقلاب ءايلاو واولا لتعت افإو «لتعي ام طرش ىلع اعقي مل اهنأل ؛اهيف ءايلاو
 واولا لبقو نيتنكاس اتعقو اذإو «ةحتف اهلبقو ةكرح عضوم يف اتعقو اذإ

 بلقنتو ءاهلبق ام راسكتاو اهوكسل ؛ءاي واولا بلقنتف ةّقض ءايلا لبقو .ةرسك
 ةنكاس َمّوَقَتو موق نم ىلوألا واولاو ءابلبق ام ماضناو اهنوكسل ؛ًاواو ءايلا

 اهلبقو ةكرحتم ةيناثلا واولاو ءلؤحو ءلْؤَق :وحن حصي اذه لثمو «ةحتف اهلبقو

 .هلجأ نم َلَعُت ببس انبه نكي ملف ةنكاس واو

 ؟ حصف ةحتف اهلبقو ةنكاس َلّيَمَتو لّيَم نم '"'(ىلوألا) ءايلا كلذكو

 ليبس نكي ملف ءنكاس اهلبقو ةحوتفم ةيناثلا ءايلإو رّيَسبو هعْيَب لثم يف حصي

 نكاس اهلبقو بارعإلا ُيَفْرَح انتاك اذإ ءايلاو واولا ّنَأ ىرت الأ لالعإلا ىلإ

 اتبلقنا اهلبق ام كرحت ولو ءيْمَرو ٍِيْرَغ :ومن اهيارعإ ْلَفْفَتُْي لو اَنْكَص

 ْ ؟ىَمَرو اَرَغ :كلوقك

 انأل هالتْعَي م افإف َضاَيئاو /ةاّوْساو «ْضِيِئاو ,توثما :وحن َلاَعْقاو لَعْفا امي 1(2[ب دست

 ام ىلإ اهتكرح انلقن ول قاولاو ءايلا ْنأل ؛فاحجإلا ىلإ كلذ ىدأل (ًماَنْلَلْعأ ْوَل ظ

 لصولل يتلا ةفلألا نأل ءاهنم لصولا فلأ طوقس بجول نيفلأ اههانبلقو اهلبق

 «لصولا فلأ نع ينفّتسا ءافلا تكرحت اذإو ءةماكلا ءاف نوكسل تديز اغنإ

 نأ بجول مكتمال لعفلا انلعج ول مث «ضايو تاس ظفللا راص تطقسأ اذإف

 ارق و «ب» ف صقن )١(

 30 ف صعق (9)

 -مةقع



 ىلإ يّتْوُي لالعإلا ناك اًمق ءتلعافب سبتليف «تُضَضاَيَو «تُدَداَس :لوقت

 حّحٌصو هيف َبْنُجَت سابتلال

 (ةلثمألا "هذه نم) ّلَعّي ال ام ينعم يف لَعّي هلثم يذلا لعفلا عقو اذإو

 :كلوق ' ”(يىف) كلذو ءهانعم يف أ 0 لع ال ام ِرّيَح نم هنأ َمَلعَيل ؛لقُي م

 .لاّوحاو ٌناَوْعاو «لّوحاو ٌرَوْغا :”ىنعم يف اهنأل الَعَي ل ءلوخو '”روع

 هنأل اونَوَتْعا :هلثمو ءاوُرَواَجَت :ىنعم يف هنأل ؛َلَعُي مل اوُرَوَتْجا :كلذكو
 .وُنواََت "نعم يف

 لتغت نأ اهّسايق ناكو ,لَتْعَت ل فّرْحَأ ايف ديزملا لاعفألا نم ءاج دقو

 ءتدَوْجَأو «تلوطأو «"”تْبّيطأو ءهيلإ َه حقزتناو هيلع َدَوْحَتْسا :كلذو

 تَمَيْغَأو «ءامملا ”تلّيخأو «ةأرملا "تَلَيْغأو

 ام ّن أ :ديري ءانكاس هلبق ام ناك '”ْذإ تلعافب هوهبش :'اهيوبيس لاق
 يف اكرتشاف .تأعاَف يف هلبق ام نكس اك نكاس ةلثمألا هذه يف ةلعلا فرح لبق

 ,4عرداو ماب» يف ةدايز 4

 . «ق» يف صقن (؟)

 هقف و لصألا 2 صقن (؟)

 .لوحو روع :ةلثمألا هذه نم كلوق ..... :لصألا يف (4)

 .57ص ؟ج هيوبيس باتك :رظنا (5)

 55ص ؟ج هيوبيس باتك :رظنا (3)

 .بيطأو :«قد و هب» يف ()

 نيل وه يذلا ليغلا نبل هتقس :ليقم يهف هتيغأو ءليغم يبف اهدلو ةأرلا تلاغأ» :(ليغ) ناثلا يف (8)
 ْ .ىَلْبلا نبل وأ مَا

 .تقربأو تدعرف رطملل تأيبت :تليختو «تليخو ءءامسلا تليخأ » :(ليخ) ناسللا ف ()
 8 ناك اذإ قدور لكل قف اهلل

 ير قمطخك



 .تلعافب اهيبشت ٌفْرْحَألا هذه تَحّحّصف ةلعلا فرح لبق ام نوكس

 ا"ثالإ) (س ايقلا ”هبجوي ام ىلع) فرحألا هذه لالعإ برعلا نم َمِمَت دقو

 هبجوي ام ىلع َفّرْخَألا هذه اوّلَعَأ '"(ينعي) ("'حوزتشاو تَلْيْغَأو دوحَتسا
 .سايقلا

 اعشإلل ؛تَحْحُصَف "'(ةأرلا) َتَلْيَْأو .”"(هيلإ) حَوْرَتْساَو َنَوْحَتْسا اَمَأو

 .لممألاب

 َتْيَلَق هّنعاف < م 1 ام ىلإ ةداب ديزل عم تلنعا ين لاعقألا َتْدَدَر اذاو :لصف

لأ اين د م اق ف مل طا
 :ةدايزلا لبق لوقت ل أ كل ا

ثلا ةرسك تلقث ( دوقو «عيتو «لوق :لصألاو أ 3 "ديقو) عيب و ريخو «ليق
 ىلإ ينا

 ؟ءاي واولا تبلقتاف لوألا
 مم >3 03 5 3 8 2ع 5

 هدوقتاو ريتخاو موُقَأ «عيبتساو :تيقثاو نيتخاو ءمقأ :ف لصألا كلذكر

 ءايلا تكرتو ءءاي واولا تبلقو فئاف ىلإ لعفلا نيع ةكرح تلقت ةث ءعيِبتَساو

 .وحنلا اذه "!ةلع تمدقت دقو ءةنكاس

 .«ق» يف صقت (1)

 هذه لالعإ برعلا نم عمس دقو :هلوق دعب ءاج ّذإ يلصألا هعضوم ىلع «ب» يف مدقم نيترصاحلا نيب ام ()

 .سايقلا هبجوي ام ىلع :هلوق لبقو .فرحألا

 .«مانتسا يأ هيلإ حورتسا» :(حور) ناسللا يف 5

 .«ب» يف صقن ()
 «تد و عب» يف ةدايز (5)

 .«ق» يف صقن (1)

 .ةرصبتلا نع قبس امف ىلا - هاك ص ارظنا (8)

 - مما د



 مل ام ىلإ اهَنْدَدَر اذإف انمدق يتلا ةلعلل ُلَتَْت ال اّنأ انركذ ىتلا ةلئمألا اَمأ

 ٌروعاو «لّيثو :ليوُمَتَو «مووقتو مووق :وحن ”(كلذو) أضْيأ اّلعُت ل هلعاف مسي
 يمس اهف اَمبْلَعُي م 5 اهلاح ىلع ءايلاو ءواولا ىقبت :ناكملا اذه يف ٌدوُْساَو

 .لجو زع هللا ءاش نإ كلذ فرعاف :””هلعاف

 .«رم يف صقت )١(

 .هلعاف مسي مل ايف :هق» فو ءلصألا يف (0)

 5 تدر 5



 ٌّ 8 2 لاس . 2

 اهلاعفا لالتعال ءامسالا نم لتعا ام ْباَي

 ةحصلا نم اهمزلي اهلاعقأ ىلع ةيراجلا نيلوعفملاو نيلعافلا َءاممأ نأ ملعا

 .اهلاعفأ مزلي ام لالتعالاو

 هنم لعفلا َنْيَع ْبلقَت كتاف لعاف ىلع نيلعافلا ءاّمْسُأ نم ناك ام اًمأَق 7[1/:]

 فواخو «ٌعياَبو ءلواق :لصألاو ؛فئاخو «عئابو «لئاق :وحن كلذو ةزمه
 528 58 ٍء 9 85 فار 3

 اًمَلَف ,ةلعلا نم انركذ اَمل لعفلا يف اًنتكْسأ 5 فلألا دعي واولاو ًءايلا تّنكمأ

 فاقلا ةحتف ةلزنمب عياَبو ءلواق يف فلألا نأل ؛فلألا ىلإ اهبلق بجو اَنَنْكَس

 وأ فذحلا بجو ةنكاس اهلبق فلألاو نيفلأ اهانبلق اّمَلَف ءعاّبو لاق يف ءابلاو

 سبتلي ناكف فاخو :غابو «لاق يقبل اَنَفْذُح ولف :نينكاسلا ءاقتلال ؛كيرحتلا

 ةكرح نكمي الو «سبلل فذحلا نع اولدعف يضاملا لعفلا ظفلب لعافلا مسا ظفل

 ولو وقاولأو ءايلا ىلإ تبلقنا تكرحت اذإو ءةنكاس الإ نوكت ال اهنأل ؛فلألا

 «لواق :وحن هنم اَنْرَرَف يذلا لصألا ىلإ ظفللا عجرل واولاو ءايلا ىلإ اهانبلق

 ىلإ فلألا بلق بجو هنم اَنَْرَف ام ىلإ عوجرلا كيرحتلا يف مزل اًمَلَف .عياتو
 انيلقف فلألا ىلإ فورحلا برقأ ةزمبلا تناكو ءلصألا فورح ريغ فُرَح

 .زمهلاب فئاخو «عئابو «لئاق كلذل بجوف ابيلإ فلألا

 زمه لعاف "ىلع هنم) "لعافلا مسا ناك اذإ هْنْيَع تلتعا لعف لُك كلذكو

 .لعقلا ممأ :لصألا يف ()

 , مان» يق صقن (؟)

 اعأحم 



 ةكرح لّقْنت كنف ءلعاف (”نزو) ريغ ىلع (لعافلا مسا ناك اذإ ام
 ىلع ًءايلاو اولا "بلقت مث) انكاس ناك اذإ ابلبق يذلا فرحلا ىلإ هنم نيعلا
 ةكرح انلقن َنوُدَتْسَسو ٌموُقُم :لصألاو «نيعتصو قُم :وحن (ابلبق ام ةكرح

 سايق ىلع ًءاي تيلقتاف ةرسك ابلبقو «ةنكاس واولا تيقبف اهلبق ام ىلإ واولا
 .نازيمو «تاقيم

 ًءايلاو ٌواولا ْتَبِلق ٌريَتْخُمو كوَقْنُم :اهيف لصألاف ٌراَثْحّمو داَقْنُم اًمأف
 ل اتاَيَو لاق سايق ىلع البق ام حتفناو ؛:ةكرح عضوم يف !منأل ؛نيفلأ
 .كلذ وحنو

 ىَرَج اذإف ءابلاعُفَأ ةقيرط ىلع يختل ءامسألا هذه يف لالعإلا مزل افإو

 :وحن حيحص لعف ىلع ىرج اذإ هتحص مزلت 5 هلالعإ مزل لتعم لعف ىلع مسالا
 مزلي مل لعفلا لَعُي 5 امَلَف ْمياَبَو ءمَواَق :ىلع نايراج اهنا ؛عيابمو ,مواَقُم

 .هيلع يراجلا مسالا لالعإ

 حص ام نيبو ءامسألا هذه نم هلعف لتعا ام نيب قرفلل كلذ اولعف انإو
 .هلعف

 (””نئئاَسو) . (ئيئاشو ئئاج ا"ثلصألاف (””ءاَسو) ءءاشو ءءاَج امأو

 5 ةزمه لمعفلا نيع بلقنتف ةزمه (هنم) لعفلا مال ّنأل كلذو ؛ (”نيتزمهل

 )١( هبال يف ةدايز وااق« 

 . «ق» و هب» يف صقت (5)
 .ةكرح عضوم نم اهنأل :لصألا يف (0

 .تامو ؛لصألا يف (8

 , «قد يف صقت (0)

 , «ق» و لصألا يف صقن (5)

 ل محق



 ناتزمه '"تعتتجا اذإف ءءاوس اهيق ةلعلاو «عئابو ؛لئاق :يف لعفلا نيع تبلقتا

 ابلبق يتلا ةكرحلا ّنأل ؛ءاي ريصتف (ابلبق ام ''ةكرح ىلع) اهنم ةريخألا تَبلُق:

 .ةرسك

 «ةماك يف نيتزمبلا ”"قيقحت ُلَقْتَتْسُي هنأل ؛ابلبق ام ةكرح ىلع تبلق امإو

 :!ةيوبيس لوق اذه

 مال يه ءاج يف يتلا ةزمبلا نإ :لوقيو ءبهذملا اذه هركيف '”ليلخلا امَأ

 :لصألاو :حالسلا ياش :مهلوق يف ماللا تمدق 5 نيعلا ىلع ْتمَدَق دقو «لعفلا

 :”جاجعلا لوق هلثمو «"رئاه :لصألاو < راه '"فْرَج» و ءحالسلا كئاش

 ُئ ريْعْلاَ ءاعألا "اي ثال

 مهمزلي الثل هنيع عضوم ىلإ لعفلا مال اومدق اّمَلَق / ءثئال :لصألاو [ب /]

 تعمجاف : «قد و نم و هب» يف (0)

 . «ق» و «ر» يف صقن (؟)

 .كيرحت : ند ف 5)

 ,؟اللص ؟ج باتكلا :رظنا (4)

 الخاص ؟ج باثكلا ئظنا (ه)

 .ةبوتلا ةروس نم ٠١9 ةيآلا نم )

 .يداولا قش لفمأ نم ليسلا لكأ ام :فرجلاو :فيعضلا طقاسلا :رئابنا 0
 .؟١ةص هناويد ىظنأ (4)

 .هب هر» وا «ب» فو «ق» يف صقن (9)

 نكاص اج يفايلا حرشو ةةةص اج بضتقلا :رظناو هالك ءككذفص ؟ج هيوبيس دهاوشش نموهو

 قكاص ١١ج صصخقنأو ,7و5ص ؟ج بتحلأو ,64 د ءةأص ؟ج فصتخلاو ءاك؟ قالب كككص اج صئاصختاو

 ء(اشل) و ؛ (ريع) و ؛ (ثول) ناسللاو ءءاذص ؛ج سيياقملاو ءاكص دودملاو روصقملاو :5١ ةص يبارعألا نبا رداونو

 تبن اه :يريعلاو ,ةءاشأ ةدحاو ,ةماع لخنلا :ليقو :لختلا راغص :ءاشألاو ءفتلملا ريثكلا :ثاللاو (بع) سورعلا جاتو

 .ةردان هيلإ ةبسنلاو مْظَعَو نبنلا ربع ىلع ردسلا نم

 ماخذ



 نيع ةزمه ينعأ  ةزمبلا هذه نم ارارف ؛حيحص هنم لعقلا مال اهف "اذه

 :ىَلْوأ ناتزمه هيف عقتجت ايف نيعلا عضوم ىلإ لعفلا مال مهميدقت ناك  لعفلا

 لوق "ايفو بولقم هنأل ؛ٌملاَف  ليلخلا لوق ىلع  اَمُهْبْرَو ءاَشو ِءاَج اذه ىلعَف
 .ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ فرعاف ءهلصأ ىلع لعاَف هيوبيس

 يف نيلوعفملا لعف "”ىرْجَم يِرْجَت نيلوعفملا ءامسأ نأ.معاو (:”لصصف)

 روُرَمَو لوقم :وحن كلذو ءنيلعافلا ءامسأ يف كلذ ناك 5 ةحصلاو لالتعالا
 5 #2 همو ع < هثرر مث 5

 اولقتو ءلعفلا يف اهونكسأ !؟ ىّلوألا واولا اونَكْسَأَف ِروُوْرَمَو لووقَم :لصألاو

 :نينكاسلا دَحَأ فذح نم دب'الف نانكاس ناواو عّتجاف ابلبق ام ىلإ اهتكرح

 ؛لوعفم واو يهو «ةيناثلا واولا فذح ىلإ نانهذي هيوبيسو ا"ليلخلاف

 .”يلصألا نم فذحلاب ُهوَحَأ دئازلاو «ةدئاز اهْنأل

 اعتتجا اذإ نينكاسلا نأل ؛ةفوذحلا يه ىلوألا واولا نإ :لوقي "شقخَألاو

 تَماَق :لوقت كنأ ىرت الأ «ةكرحلا وأ فذحلاب اههنم لوألا ّقَحْلَي رييغتلاف

 اذه :لوقتو ءنينكاسلا ءاقتلال ؛لّوألا نكاسلا كرحتف لّجّرلا مُقَي ملو رمل

 ,هزمه ممعزلي المل : هيع يف ()

 . هردو «ب» يف صقت (0)

 ...ىرج ىلع يرجت :لصألا يف (5)

 ؟ج ةيفاشلا ىلع يضرلاو ؟اةذص 5ج صئاصخلاو ,١٠٠ص اج فصنملاو 5ص ؟ج باتتكلا :رظنا (4)

 .اكالص

 .لصألا نم : هرم يف ()

 ىلع . اذاص اج قاريسلا حرشو (ةطوطخلا ةلامرلا) هممص ؟ج لوصألاو ١٠ص ١ج بضتقملا :رظنا ()

 ءاقالص ؟ج ةيفانشلا ىلع يضرلاو ,”ه ١٠ج شيعي نباو «270ص ؟ج صئاصخلاو 184 - ؟هالص ١ج فصنلاو

 11[ ؟ج عمبلاو

 - محال -



 اضيأ سايقلا (””اذه) ىلعف ؟لوألا نكاسلا فذحتف ٌوُدَعْلا يزاغو «ةنيدملا ضاق

 .روزَمو لوقَم نم ىلوألا واولا فذحت

 ْعوُيْبَم :لصألاف هطيختو «عيبم :وحن ءايلا تانب نم لوعفملا اّمأو
 :ابلبق ام ىلإ اهتكرح تلقّتو «لعفلا يف تَنكْأ 5 ًءايلا تّتكمأ «طوُيْخَسو
 ,”'ليلخلا بهذم ىلع  واولا تَفدَحَف ءلوعفم واوو «ءايلا :نانكاس عتجاف

 :عيبم راصف ءايلا مستل ؛ءايلا "لبق ام ٌرسُكو نّيتكاسلا ءاقتلال  هيوبيسو

 .طيخّمو

 ءاهلبق اَم رك (”ام) دعب ًءايلا ةفوذحماف ”شفخألا بهذم (”'ىلع) اأو

 راسكتاو اهنوكسل ؛ءاي لوعفم واو تبلقنا نينكاسلا ءاقتلال ًءايلا تَقْذُح اّمَلَق

 .طيخَمَو «عيبَم زاصف اهلبق ام

 َعوُيْبَم :لوقيف للا ىلع "اهيرخُي برعلا ضعبو :' 5
 لقتثأ تاواولا نأل «تاواولا يف اوَُتَأ مهماعت الو : ("هيوبيس) لاق ءطوُيُخَمو

 :اولوقي مل ينعي ءةّضلا عم نيواولا ”عاتجا اوهركف :تاءايلا نم مهيلع
 فَحَأ ءايلا نأل ؛طوُيْخَمو «عوُيْبَم :اولاق !؟ ءلصألا ىلع :فوُوْخَمو «لوؤوقَم

 هيوبيس لاق

 )١( ماب# ف صقن ,

 .رتكص ؟ج باتكلا :رظنا (5)

 .غايلا لستت اهلبق أم رسكو : «رد يق ()

 - قدا ِق صقن (؟)

 .؟ذخ - ؟هالص اج فصنملاو ءآ*ال 75٠١5 199 )1ص اج يفاريلا حرش :رظنا (5)

 .لصألا ىلع هجرت ؛ «ق» ِق هل

 00 ق ةدايز ف

 ثا - 1ص ؟ج ةهيوبيس باتك :رظنأ (4)

 - ماخ



 نب سابع لاقو ءاهلقثل ؛واولا يف اولقحي ملام هتفخل ؛لصألا ىلإ ِهَّدَر ْنِم اولقحاف

 :سادرم

 ةطدوت ذِي كنأ لاَخإو أدْيَس كوبي َكَمْوَ َناَك دق

 . لثم نيعَم :ليقل ساييلا ىلع ءاج ولو طوُيْحَم ةلزنم لصألا ىلع اذه
 .نْيعلا هباصأ اذإ ('”ناَعُي) (”لجرلا) َنيع :لاَقُي ءنيع نم هنأل ؛' "اعيبم

 لالتعالا نم هل بجي ملا هلوأ يف رداصملا نم ناك ام ّنأ معاو :لصف

 .شّيْعَمَو ءلوقَمَو ءمّوقَم :لصألاو ءشاَعمَو ؛ماقَمَو ءلاَقَم :وحن لعفلل بجي ام
 قفاوم هنأل ؛لالتعالا وحنلا / اذه ىلع رداصملا نم ناك امل بجو افإو

 :فاخيب لمع 5 شاعمو ماقمب لمُعف ءنوكسلاو تاكرحلا مظن يف لمفلل

 «فورحلا ددعو نوكسلاو تاكرحلا فيلأت يف قرف اهنيب سيل هنأل ؛باَبَيو
 قفاوم هنأل ؛راذو ءباَي :وحت لعفلا نزو ىلع ناك ام ءاممألا نم اَنْلَلْعَأ دق انألو

 (”هم) اهانللعأ اهنم ماللا اَنْلَلْعَأ ئحّرو ًاصغ :كلذكو هعاَبو َماَق :انلوقل

 ش .وحنلا اذه هَل تمدقت دقو «ىَمَرَو ءاَرَغ

 َعَقَوَو ءتاكرحلا مظنو «ءفورحلا ددع يف لعفلل اقفاوم ردصملا نك اّمَلَف

 ءاذاص ١ج ناويحلاو .دص اج صئاصخلا :رظناو .١١٠ص ١ج بضتقللا يف دربملا دهاوش نم وهو ()

 ؟ةفص )دج حيرصتلاو هالكص ؟ج ينيعلاو 7٠١ كؤ5ص ١ج يرجشلا نبا يلامأو 88ص ةيفاشلا دهاوش حرشو

 فو :نيعلاي باصللا :نويعملاو + (نيع) سورعلا جاتو ناسللاو ءحاحصلاو .(45ص دج يناغألاو ١٠ص :ج ينومثألاو
 . «نيع هيف يذلا :نويعملاو «نيعلاب باصلا :نيعئا :جاجزلا لاق ٠.. :ناسللا

 .عيمس لثم : هقمو «ي» يف )
 . «ب» يف صقن (5)

 . «ب» يف ةدايز ()

 6 يف صقن (4ه)

© 5 
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 .لعفلا لعأ 6 ٌردصملا لعَأ لعفلا نم َّلَعُي يذلا عضوللا يف هنم ةلعلا فرح

 :وحن كلذو ءانركذ اهف لعفَي ةلزنمب هنأل ؛لَعُي لعفم ىلع ناك ام كلذكو

 نيِسَيو ُنيصَي ةلزنمب األ ؛ريسلاو ريصلا
 َدَّمْعَي ال ءابلا نأل ؛لْعْفَي ىَرْجَم ىلع يرجي ةّلُمْفَم ىلع نك ام كلذكو

 (”اهنأل) ءةَبوُتَماو ءةّروُشَلاو «ةنوقملا :كلذو ءمشا ىلإ ّمُه مسا ةلزنمب اهنأل ؛اه
 .لوقيو ؛موقَي ةلزنع

 دنع سيل هّنأل ؛"ةّلوُعْفَم اه '"دارملا) ةبوثملاو «ةنوعملاو ؛ةروشملا تسيلو
 .لوعفم رداصملا يف ””هيوبيس

 ""لقع هل سيل ىلع ( ”هيوبيس) َهّلْوْأَنَي هّنإف َلوُقْعَم هل سيل 'مموق ام

 , (”هل) َرَثَيَت ام َدَخ يأ ءهّروُسْعَم غو ِهَروُسْيَم ْدْخ :كلذكو « ("'هب) لقعي
 . (”هيلع) َرّسَعَت ام غدو

 ءلقع هل سيل يأ ءلوقعم هل سيل :لوقيو :كلذ يف هفلاخي '”شَقْحَألاَو

 . َرْمْعلا غَدو «هنم َرْمَيْلا ذَخ يأ هَروُنْشَم غدو ِهَروُسْيَم ذخو

 )١( هر» يف صقن .

 ١ «ق» يف صن (؟)

 .ةلعقم : هن» يف ()
 .ةاكص ؟ج يأتكلا :رظنا (5)

 . «ق» و هرم يف ةدايز (5)
 .؟هءص اج ياتكلا :رظنأ ()

 ٠ «ق» وا هر يف :صقن (9)

 . «ي» يف ةدايز ()

 , ر» و ءب» يف صقن (9)

 حبلا يف نايح وبأ لاقو 376  ؛؟:ص اج ةيفاشلا ىلع يضرلاو ”هاص. هج قاريسلا جرش :رظنا )٠١(

 عقة 



 ةَلْعفَم انينب اذإ كلذو ةلعْفَم لاثم ىلع ءيجتف ءايلا تانب نم َةّلْعْفَم اّمأو

 ةض تلقن َةْثّيْمَمو ةَعّيْيَم :لصألاو .ةشيعتو :ةَعيبَم :لاقي شيعلاو ؛عيبلا نم

 حصتل ؛ابلبق ام رسكيف ةنكاس ءايلا ىقبتف تف (ءايلا "حصل ؛) اهلبق ام ىلإ ءايلا

 )مغ َضْيِنأ عمج يف نيعو ءضيب سايق ىلع ةعيبَمو «ةَّشيِعَم :ريصيف «ءايلا
 ءدوُسو رْفُّصو مح ةلزنمب هنأل ؛ ؛نيعو ٠ ٌّضْيِب : (””هيف) لْصَألا ناكو هْنَيْغَأو

 انيعو ذيب راصف ءايلا لبقام اوٌُرَسْك مهنكلو

 .هي وبيسو ا”ليلخلا بهذم اذهو

 :لوقيف اذه يف عملاو دحاولا نيب َقّرَمُيَو هيف فلاخيف ”شفخألا اّمأو
 ّبقأ ادحاو ناك امو ءعمجلل الاقثتسا ؛ (”هيف) ءايلا لبق ام ّرِسَك اعمج ناك ام
 .اهلبق ام ماضناو اهنوكسل وأو ءايلا ْبَلقَتَف هظفل ىلع

 ةَقّيْمَم :لصألاو ةَشوُعَم :انلق  هلوق ىلع - شيعلا نم َةَلْعْفَم انينب اذإف

 ٌيِوَعُيَف ءاهلبق ام ماضتاو ءاوكسل ؛ًاواو تبلقتاو ءاهلبق ام ىلإ ءايلا ةض تلقت

 شفخألا دنع وهو ..لوعتم نو ىلع هِروُسْيَم ىلإ هللا دبع أرقو : هةريع ىلإ ةرظنف» :ىلاعت هلوق ريسفت دنع طيحملا >

 رحللا نم "١ص ؟ج رظنا .دولجلاو لوقعم لاك ردصم

 )١( «ق» و هرم و لصألا يف صقت .
 . هر» يف صقن (0)

 . «قد و هرم يف ةدايز (0

 لقال  ؟ذكص اج فصنتلاو ءاءاص ١١ه بضتقملاو. « 3009 - ؟ةغص ؟ج باتكلا :رظنا (2©

 يضرلاو لص ١٠ج شيعي نبأو كذالص ١ج فصنلاو ٠ (ةطوطختا ةلاسرلا) 1؟ةص ؟ج لوصألا :رظتا (5)

 ,159 الفاص ؟ج ةيفاشلا ىلع

 , «ق» قف ةدايز 3

 كاكم 



 رعاشلا لاق .هنم ُفاَخُي يذلا "رمألل ءةفوّضَم :نولوقي مهأ هيلإ بهذ 'الام

 :"'يلذبلا بَدنُج وبأ وهو

 ةَقوُضَمل اعد يراَج اذإ تنكو
5 0 52 
 59-5 م ىلا عرب "ىلا 5 م

 يرزكتم قالا فمصني قىح رمش

 نم انركذ امل ؛لَمْفَي لِعُأ  َلَمَيَق واولاو ءايلا تانب نم ٌلَمْفَم امو
 ءماَقَمَو عاَبَم :وحن كلذو «نوكسلاو تاكرحلا مظنو «فورحلا دذع يف اهيواست

 فلألا ىلإ اَنَبلَقو ءاهلبق ام ىلإ ءايلاو واولا ةكرح تلقت مَوَقَمَو ؛عّيْبَم لصألاو

 لعفف ْبَيْهَأو فَوْحَأ :لصألاو «باقأو «فاَحخأ :وحن لمفلا يف كلذ لم
 .ةكرحلاو ”لقنلا نم / انركذ ام اذهب [ب / 0]

 !ةدَوْقَم ةقاَكفلا نإ :اولاق ءلصألا ىلع ءاممألا هذه ضعبب اوماكت دقو

 َداَرَم :”سايقلاو َدَيْرَم :اولاقو ءةَداَقَم : ("لصألاو) (”سايقلاو) ىّدألا

 :رعاشلا لوق امأف»م :.ءاص دج فصنللا يف 0)

 يرالم قاسسلا فصتي ىتح رمثأ ةفوضمل اعد يراسج اذإ تنكو

 تلزن اذإ لجرلا تفض نم ةلعفم ةفوضم نأل ؛ةَّشوُعَم :تشع. نم َةَلْعْفَم يف هلوق يف نحلا يبأل قلعت هيفف

 دقع هيلعو «قلعت اذهب نسحلا وبأ نوكي نأ هبشيف ..رهدلا بئاون نم هفيضيو ناسنإلاب لزتي ام اهانعم أل ؛هب

 , «هيلع َساَقُي الأ يفبنيف ءاريظن هل معن ال ذاش فرح اذه نأ الإ .فالخلا

 هنم فاخي يذلل ةفوضم نولوقي : رد يق (0)

 .؟هدص نييلذبلا ناويد :رظنا ()

 اص ١١ج شيعب نبأو ؟ءاص ١ج فصنلا :رظناو للص اج بستحما يف ينج نبا دهاوش نموهو

 ةييرعلا دهاوش مجعمو « (فيض) ناللاو ,5م١ص (ج ينومشألاو هدهص ةج يتيعلاو :؟88ص ةيفاشلا دهاوش حرشو

 ١ 7ةص

 .ةكرحلاو لعفلا نم : ره يف (4)

 ةهاكفلا نإ ؛لاثمألا نم لثمو» ؟ةهص اج فصنملا يفو ء١٠ءهص اج بضتقملاو ههيوبيس بانك :رظنا ()

 تدق نم ةلعفم يه ةدوق»س :ةدص ؟ج يقو . «ديزمو :ةزوكم :أولاق اك ءلصألا ىلع اهب اوؤاج ءىذألا ىلإ ةدوتم

 . «ةبلجو ةاعدم :لوقت اي هدوقأ «يثلا

 . «ب» يف ةدايز (3)

 . «ق» يف صنت ()

 .ةباطم :لصألاو ءةييطمو ءدازم ؛لصألاو : «ب» يف (ه)

 مك



 .لصألا ىلع لعفلا يف هوحنو َذَوْحَتْسا ءاج اك :ةباطم :سايقلاو ةَبّيْطَم :و

 ىلع نجي مم َمَلَع مما هنأل ؛ٌمَنم اَنإ :لاقف دّيزَمِل ''سابعلا وبأ جتحا دقو

 هحيحصت ىلإ َلِدُع هنأكف ءردصم وأ ءنامز وأ «لعفلل ناكم هنأب لعفلا ةبسانم

 .ةسيتلل

 .لعفلا ريغ ىلع ءاج (”امثا) هنأل ّبَص (”'ةٌرَوْكَم) كلذكو

 نم َلَعْفَأ ىلع ناكو ءلمفلا ظفل هّظفل قفاو اذإ مالا نأ معاو :لصف
 تا

 وحت كلذو لعفلاو ممالا نيب اقرف ؛لعفلا ّلِعأو ؛ممالا حّحْص واولاو ءايلا تانب
 ول هنأل ؛مهعَيْيو سانلا '"مَوْقَأ انهو ءديز نم َمَيْبَو «كنم ْمَوُقَأ اذه :كلوق

 ؛حيحصتلاب ىلوأ ممالا ناكو :َعاَبَأ (”و) َماقأ :وحن لعفلاب مسالا سبتلال لع

 .كلذل ةلعلا فرح حيحصت هيف لمّثحاف لعفلا نم ٌةفخأ هّنأل

 ّنَأ لعفلا نزو اهتقفاومل ةلتعملا ءاَمْسألا نم انمدق ام نيبو اذه نيب قرفلأو
 قرفلا عقي مل ّلعأ ولو هفورحو هظفل يف لعفلل قفاوم عضوملا اذه يف مسالا
 امو .فورخلا نم ءيشب اهنيب قرف ال ناك ّذِإ لمفلا ظفلو مسالا ظفل نيب

 ىرت آلأ ءظفللا يف ال تاكرحلاو ءفورحلا ددع يف لعفلل قفاوم وه الوأ هانركذ

 نوكسلاو تاكرحلا مظنب عاَبو لاق :كلوقل قفاوم وه رادو ءباب :كلوق يف نأ
 يف لعفلا قفاوي كلذ هّبْشَأ امو ءماَقَمَو ءداَعَم :كلذكو ؟ظفللا ةقفاومل ال

 )١( اج بضتقملا :رظنا صلذة؟١١.

 . هأروكمو ةزَوُكَم برعلا تمس (نوك) ناللا يفو . «ق» يف ضايب نيسوقلا نيب ام ناكم يف (؟)
 . رع يف صقن (؟)

 ؟تةفص ؟ج هيوبيس باتك :رظنا (؟)

 - ينال ِق صقت هز

 ل65



 يف َوُه اك ميم لغفلا لّوأ يف َسْيِل ةنأ ىرت الأ ءهظفللا يف ال نوكسلاو ءتاكرحلا

 ؟مسالا لو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ فرعاف «نيعضوملا نيب قرف اذبف

 :نيئيشل مص امنإف ُهَعَيْبَأ امو َمَوُقَأ ام :كلوق وحن بجعتلا لف اّمَأو

 ""هموزلو «فرصتلا ةلقل مالا هبشأف فرصتي ال لعف هنأ :اًمُهدحأ

 .لعفلا نم فرصتي ام نيبو هنيب اوقرفف «ةدحاو ةقيرط

 ٌمَوُقَأو «سانلا َمَوُقَأ :وحن لتعي (”ال) ام ىنعم يف هنأ :رخآلا هجولاو
 ىنعم يف هّنأل ؛اوُرَوَتَجاَو َنوَع (لعي ال75) َلَعُي م هانعم يف ناك اّمَلَق ءكنم
 زع هللا ءاَش نإ هفرعاف اذه ”مدقت دقو ءاوُرَواَجَتَو ٌيَوْعا :وحن لعي الام

 .لجو

 اقص ؟ج هيوييس بانك :رظنأ )١(

 . «قح يف صقن (؟)

 .لصألا يف صقت (5)
 .ةرصبتلا نم قبس ايف غ5  مدحا ص رظنا (4)

 مك



 لآلتعالا نم َرسَكملا عمجلا ْقَحْلَي ام ُباَب
 زمهت كنإف واولاو ءايلا تانب نم ةّلعاَفل ًاعْمَج ناك اذإ لعاَوَف نأ معا

 .متاوقو «ةٌمئاق :وحن كلذو .ةلعافو لعاف يف هزمبت تنك !؟ نيعلا عضوم هيف

 .عئاوبو «ةعئابو

 نأل ؛دحاولا زْمَه يف ”ةلعلاك) عج لا يف (نيعلا عضوم ''زْمَه) يف ةلعلاو
 عملا فلأ دعب اكرحتم دحاولا نم هعقوم لثم يف عقو دق (عملا يف ةلعلا فرح
 دحاولا يف هاَرْجَم عما يف يرْجَيَف ؛ةّلعاقو ءلعاف فلأ دعب دحاولا يف ناك ؟
 ْ ١ .ةلعلا يف اهواستل

 |! / ج] وأ ابلبق ام ٌموضم ّواو وأ «ةفلأ ّنلاَذِو فرحأ ةعبرأ ىلع مسا لك كلذكو
 ةلاسر :وحت (”هنم) عملا فلأ دعب ام ٍرّمَبِب هعمجف دئاوز اهلبق ام ٌروسكم ءاي
 .زئاجعو ءزوجعو «فئاحصو ءةفيحصو «لئاسرو

 يف (”نكاَوَس) ءايلاو ءىاولاو .فلألا ّنأل ؛عملا اذه يف زمبلا بجو امإو
 دعب «فورحلا هذه عقتف ةشلاث عملا فلأ اًنُدز عمجن نأ اَنْدَرَأ اذإف .ءامسألا هذه
 اثم دب الف «فورحلا هذه ٌدَحَأو عملا فلأ ؛نانكاس يقتليف نكاوس عملا فلأ
 .كيِرْحَت وأ فْذَح

 - هد ِق ةدايز قلل

 . «ق» و هرم و بس يف صقن (؟)

 . و ف صقت (9)

 فكم 



 «كرحتت ال فلألاو ءعملا ةمالع تلطبل (عمجلل يتلا "فلألا) تفدح ولف

 قاولا انْمَبتَأ مث :ةزمبلا وهو كرحتي نأ حلصي اهجرخم نم فرح ابنم لدبأف

 دملا يف !هكارتشال ؛فلألا نم اهانلدبأ 5 ةزمبلا اهنم انلدبأف فلألا "'ءايلاو

 .ةلعلاو ءنيللاو

 نيب 9 قرفلاو د الف - ةشيعَمو ءماَقَم عمج - شياَعَمَو ؛ٌمواَقَم اًماق

 0 ناَتّيلُطَأ ةثيعم يف ءايلإو ماقَم يف فلآلا نأ :مدقت ام نيبو اذه

 در اهكيرجت ىلإ جيتح او عملا :فلأ دعي اَنَعَفَو اًّمَلَف آف :ةكرحلا |ملصأو «نيتدئازب

 .لصألا ىلإ
 األ ؛دحاولا ف المغا اغإو ةّشيْعَم :ةَشيعَم لصأو :ٌمَوَقَم :ماقم لصأو

 طخ : ا

 اَهموقت ٍريِرَج ىلوَم الو ٌريِرَج نكي ) واقف ٌماَوَقَل ينإو
 .انركذ ال لصألا ىلع هب ءاجف

 00 نا لي لعل (ةلاد ل ىش هاو

 ,لصألا يف صقن )١(

 .فلألاو :ءايلاو ىاولا انعبتأ ث :لصألا يف ()

 نازمه الف : يد يف (5)

 ,ةاالص ؟ج هيوبيس بأتك :رظنا (8)

 .قدزرفلا ىلإ بضتقلا هللا ىف دربملا هيسنو « (توريب عبط) ١؟؟ص هناويد رظنا 0

 ؟جو :هههص اج جاجزلل هبارعإو نآرقلا يناعم :رظناو :!؟؟ص هج بضتقلا يف دربلا دهاوش نم وهو

 نباو ءاالص ١[ج صصخلاو "اص خذج فصنلاو ءاندص هج صئاسخلاو ثاالص اج يفاريسلا جرشو ءكقكص

 . «سلجما :ةماقملاو «ماقلا» : (موق) ناسللا يفو .497 ءىهص ةءج شيعي

 1 ١ .فارعألا ةروس نم ٠١ ةيألا ()
 زمهت اغإو :زمبتف ةدناز ال لصأ يه درفملا يف ءايلا نأل سايقلا رخو :نايح وبأ لاق ءهروهمجلا ةءارق يهو (

 نب ديزو ؛جرعألا اضيأ زيبلاب أرقو .عفات نع ةجراخ بلاب» شئامم ارق دقو اذه :ةفيحص يف فئاحص :يغ ةدئازلا

 - مثو ْوَوَر مينكل .سايقلاب سيلو» ةءارقلا هذه ىلع أ قدعم ا وبأ لاقو «ةياور يف رماع نباو «شعألاو «يلع
 مكأ-



 مهنأ كلذو ءمهنم ّطَلَغ وه :"هيوبيس لاقف «"''زمملاب بئاصم :مبلوق اّمأَو
 زمه نأ بجي ةّليِعَف نأ انمدق دقو ٌةَلعْفُم يه افإو ةليِعَف ةبيصم نأ اوُمّهَوَت

 تاكرحلاب اهايإ اهتقفاومل ةفيحصب ةبيصم اوهبشف «فئاحصو ةفيحّص :وحن هعج
 .نوكسلاو

 ىنعم يف ُبوُصَي باص :لاقي ءبْؤّصلا نم هنأ ؛"!ةبوُصُم :ةبيصم ّلْضَأو

 ىلع هب اوؤاج ينعي «بواَصَم :اولاق دقو :"”هيوبيس لاق «بيِصُي باص
 .لالتعالا كرت نم بحي ام

 لْطألا ىلع بواَصَم :اولاق "امل (”هنإ) :بئاصم ةّلع يف '”'هضعب لاقو

 اهأ ىلعو ؛ددصلا اذه يف ءارفلا نع هلقن ام ىلع ادتعم زمبلا ةءارق هيجوت يف نايح وبأ ببسأو :هلوبق بجوف تاقث <

 ىالاص ةج طيحملا رحبلاو ء؛لص هيولاخ نبأ ذاوشو :؟57خص ةعبسلا :رظتاو ؛ءارقلا ةمأ نم هريغو رماع نبا نع تلقت

 .؟ةاص رشيلا ءالضف قاحّتإو ءاذص ١ج رشنلاو

 .هيوبيس لاقف بئاصم :ميلوق امأو : «ب» يفو نومهم بئاصم :ميلوق امأو» : «رد يفو لصألا يف ()
 نأ شفخألا عزو ::هفص ؟ج هيارعإو نآرقلا ياعم يف جاجّرلا لاقو 35ةالص ؟ج باتكلا :رظنا )١(

 يفو ءمئاقع ؛ماقم يف لوقأ نأ مزلي ال ءءيدر اذهو «ةبيصم يف تلعأ ياولا نم الدب ابيق ةزمبلا تعقو امنإ بئاصم

 . «نئاعم :ةئوعم

  ؟بوص) ناسلا :رظنا (5)
 :اوكح نأ ىلع نويوحتلا عمججأ دقو» :506  ؟58ص ؟ج هيارعإو :نآرقلا يناعم يف لاق يذلا جاجزلا وه (5)

 يدنع اذهو «بئاصم 9 ءذاشلا نم مُهدنع هذهو «بواصم رايتخالا نأ ىلع أوعمجأو :زمبلاب ,ةبيصم عمج يف بئاصم
 ةموضملا يف عقي 5 الوأ عقي ةروسكملا يف لدلاا اذه نأ الإ .ةداسإ :ةدابو يف اولاق مك «ةروسكملا واولا نم لدب وه افإ

 الو .كلذ ىلع ةروسكملا اولمحف رّودَأ :نولوقي نْوْذَأ وحن لوأ ريغ لدبت ةموضضلاو ءتقولا نم وه امإَو ٠ «تنقأد وغ
 الإ ؛سايقلا نم هجو هل ناكو :برعلا هب تقطن اذإ أطخ ءيشلا لعجي نأ نم نسحأ وهو ؛يريغ كلذ رف ادحأ معأ
 أطخلا يفني هنأل يوق يأر جاجزلا يأرو . « ارقم امايق لمجي الو «ءعاملا هيف عبتُي افإ يذلا لدبلا ىنج نم هنأ

 .سايقلا نم أهْجَِو هل نأ اك .برعلا نع

 نيا هركذو جاجزلا ىلإ هيسني لو :,هص ”ج هحرش يف يأرلا كلذ ركذ يفاريلا نأ ركذلاب ريدجلا نمو
 .جاجزلا ىلإ ابونم (بوص) يف ناسللا يف روظنم

 . هرم يف ةدايز (5)

 .اولاق اغإ : «ب» يف (0)

 ل مقال



 '"ةماكلا لوأ يف ةروسكملا واولاب اَهوُبَّبَش ةاكلا وشح يف ةروسكم واولا تعقوف

 ,حاشإو ؛حاشوو «ةداسإو «ةداسو :وحن ًةزه تَبِلُق اذإ

 فرطلا نم اَمْهدخأ َبْرَقَو ؛ةلع َيَفْرَح نيب عملا فلأ تعقو اذإ "و

 دئاَيَس :دّيَس عْمَج يفو «لواوأ :لصألاو ءلئاوأ :لّوَأ عمج يف كلوقك ّرمُه

 وهو « (”ءايلاب) ”لياَيَع :لْطألاو ءلئاتغ :لّيَع عمج يفو ."'ادواّيس :ٌلثمألاو

 .ليعَي َلاَع نم ريقفلا

 اهنيب زجاحلا ّنأل ؛ايقتلا دق اهنأك لئاوأ يف نيواولا َدّأ :كلذ يف ةلعلاو

 نيواولاب اهيبشت نيواولا ىدحإ اوريغف ؛ةنكاس "فلألا تناك ذإ نيصح ريغ

 . هعمجو ءلِصاَو ريغصت وحن ةزهه امهادحإ تبلّقف ةملكلا لوأ يف اتعتتجا اذإ

 0 .لصاقأو ءلِصْيَوُأ :كلوقك

 ةلزنمي وأو (”و ءاي) نيبو نيءاي نيب عما فلأ عوقو "هيوبيس لعجو

 ظ .نيوأولا نيب ابعوقو
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 ءايلا الو «نيءايلا يف / ّرَمْبُي الأ سايقلا (””5رإ) :لاقف "غَنْحَألا امو [بر مج

 لكلا لأ ف + هب ىو لمألا يف(
 .تعقو افإو : هق» يف 0)

 .دواوس : «ق» يفو لصألا يف 0)

 .لوابع : «ق» فو «لصألا يف (8)

 ٠ «شل و ره و «ب» يف صقت [5)

 .ةنكاس وأولا تناك ذإ : ءق» يف ممر

 55  ؟ةكص ؟ج باتكلا :رظنأ (9

 .لصألا يف صقت (4)

 ةيقاشلا ىلع يضرلإو «ءهص ؟ج فصنملاو :54 :؟؟هص ”ج يقاريسلا حرشو ءةدص ١ بضتقلا :رظنأ (1)

 1 ءلاكاص ؟ج

 )٠١( «ق» وا هر» يف صقن ٠

  مكف د



 يف لاديإلا ْبِجوُي ال ةماك لوأ يف ءايلاو واولاو «نيءايلا عاتجا نأ 5 واولاو
 .نيواولا (””عاتجا) ('"يف) كلذ بجو اك ابنم ءيش

 فالخ كلذ يف سيل ْذِإ ءزمهت ل فرطلا نم واولا (و "”ءايلا) تدعب نإف

 مأَّيق عمج يفو «سيواَوْن :”سوؤان فو «سيواَوَْط :سوواط عمج يف كلوق وحن

  ليعَي َلاَع :لاقي .رتخبتملا :لاّيعلاو - "ليياَيَع :لاّيَع يفو «ميواَيَق :موُيَقو

 :"رعاشلا وق اًمأو ٠ ؟اهوبلقي ملف ماو :اولاق فرطلا نم واولا تدب

 رواؤعلاب نْينْيَعلا لَحكو

 َكَرَبو «ةرورض '"ءايلا فَدَح انإو ريواوعلا :هلصأ نأل َمْبُي م اغإف

 ٍراّوَع عمج وهو هتين يف ءايلا ّثأل ؛اهلاح ىلع واولا

 :ءاسنخلا تلاق (و)

 )١( «ر» يف صقن .

 ء«قد» و «ب» يف صقن (؟)

 ,لصألا يف صقت (9

 . ههلم لوعاف وهف ًايبرع ناك نإ «ىراصتلا رباقم :سووانلا» : (سون) ناسللا يف (4)

 .ليايع :لصألا يف (ه)

 .يوببطلا ىثلا نب لدنج وه (1)
 اج بسحملاو 350 ءثاةكص ؟جو نتةادص اج صئاصخلا :رظناو ىالاص ؟ج هيوبيس دهاوش نم وهو

 جرشو كك ءكاص ا١جو ءالعص هج شيعي نبأو افدص فامنإلاو همص ؟جو ء؛ةةص ؟ج فصنملاو ءا١الص

 دهاوش مجعمو ء (روع) سورعلا جاتو «ءناسللاو هذص ةج يتومثألاو .؟الكاص ؟ج حيرصتلاو ؟ ص ةيفاشلا دهاوش

 1 .؟م١ص ةيبرعلا

 .ةروض واولا فذح امإو : «ق» يف (0)
 .ه«ق» و «راو «ب» يف صقن (8)

 .ةالص اهناويد :رظنا (5)

 -كخط 



 ٌرادلاةَلَتَوْفأْمِلتيَكَب'نكل» ١ َراَوَعِنْئعْلا مَ ينعبََدَف
 مو « ("عجلا) ةزهه ابلبق تضرعو لعفلا مال تلتعا اذإ (”اّمأ) و :لصف

 :وحن كلذو .ءاي ةزمبلا ْبلقتو ءأفلأ ماللا ْبلْقَت كنف ةزمبلا ابلصأ نكي

 :ةفيحّص لثم ةليعف اهنزو ةّيوَحو ةّيطف ءاَتاَوَحو ,"اةّيوَحو ءاَياَطَمَو ةّيطَم
 «فئاحَص :لوقت 5 ّيِئاَوَحو ؛يئاطم :لوقتف ازمبت نأ بجي اتَعمُج اذإف

 ةزمهلا دعب يتلا ءايلا انبلق كلذ انلعف اذإف ,ةنيفَسو :ةفيحص عج يف نئافَسو

 يف ريصتف فلألا هبشت يهو نيفلأ نيب ةزمبلا عقتف ءاَءاَوَحو ءاَءاَطَم ريصتق أفلأ

 اَياَطَم ٌريصتف ءاي ةزمهلا بلقنتف لقثتسم كلذو ءتافلأ ثالث ةلزنمب ظفللا

 .اياوَحو

 منأل ؛ (”افلأ) عملا ةزمه "تضرع اذإ  لعفلا مال بلق بجو امنإو

 ءيِراَدَم يف مبلوق وحن ةزمه هيف ضرعت مل ايف افلأ ةلتعملا ماللا نوبلقي

 ًابلط فلألا ىلإ اذه لثم يف ءايلا اوبلق اّناَف ءىَراَذَعَو ىَراَدَم :”ي :راَذَعو

 عملا ةزمهه تضرع اذإف عملا ("يف) ةزمهه البق نوكت نأ ريغ نم  فيفختلل
 .لقثتست ةزمبلا ّنأل ؛ىلوأ فلألا ىلإ اهبلق ناك

 )١( «ق» يف صقن .

 «نيعلا يف عقي ام :ىذقلاو فص ١٠ج شيعي نبا :رظنإو :ةةص ؟ج قصنلا يف ينج نبا دهاوش نم وهو

 نورذلا هيلع رذي ام دعب نيعلا نم عزني يذلا محللا :ًاضيأ راوعلاو ةقدحلا يف يذلا صمرلا :راوعلاو :هب ىمرت امو

 .تلخ :توقأو . (روع) ناسللا :رظتا

 . «ق» يف ةدايز (0)

 . «بكري مثاريعبلا مانس لوح ىّوَحُي ءاسك :ةيوحلا» : (اوح) ناسللا ىف ()

 .عملا ةزمه ابلبق ناك اذإ : «قدو «ب» يف (4)

 ءا«ق» ا عب يف صقن (5)

 ناذعو ادم يف : قدا و هرم و هب يف )١(

 . «قداو «رهو «ب» يف خفت (؟)



 :لصألاو ءاَتاَوَحو ءاَياَوْش :تْلُك هَيِواَحو ةّيواش تلج اذإ كلذكو

 ءاءاَوَحو ءاءاَوْش راصف أفلأ (”'ماللا) تبلق ٌلعاَوَف اهنزو ("و) ئئاوَحو «يِئاَوَش

 ءاياطَم ْق انلق اَياَّوْشو ءاَياَوَح راصف 1 ةزمبلا تبلق مث

 «َيئاَطَخ :لصألا ناكف ةَئيِطَحو ."'ةَقْيرَب :عمج يف اَياَرَبَو ءاَياَطَح اّمأو
 ةزمه اهلبق تضرعو «ةزمه اهنم لعفلا مال نأل ؛معاَرَبَو معاطخ لثم ّيِئاَرَبو
 راصف اهلبق ام ةكرح ىلع ةريخألا تبلقف ”ناتزمه تعئتجاف «عمجلا (يف)

 يف اهانبلق 5 ًافلأ (كاابلا) ؛ تَبلَق مث يعاربو ؛يعاطخ هلاثم «يئاربو «يئاطخ

 نيب ةزمبلا تعقو اَّمَلَف ءاَعاَرَيو اَعاطخ اهلاثم .اءاّرَيو ءاءاطخ راصف ىَراَدَم

 .اَياَرَيو اَياَطَح راصف ءاي ةزمبلا اَنْبَلَق نيفلأ

 ىلع ليلدلاو «"”لقتتُْت اهأل ؛ءاي) نيفلأ نيب تناك اذإ ةزمبلا انبلق اغإو

 ءاَسك اذه :كلوق.يف نوُقَفَحُي نيذلا ٌنَأ (نيفلأ نيب تناك اذإ لقثتست اهنأ

 نيب ةزمبلل ًالاقثتسا ( ؛ءادرو ءاسك تيأر :"كلوق يف نوققحي ال) ءادرو

 .0!نيفلأ

 )١( «ب» يف صقن .

 .لصألا يف صقن (5)

 .ةيربو :ةيطخ ممح يف : هب» يف (5)

 . «ق» و هرم و هب» يف صقن ()

 :ريدعتلا يف اهنأكف .ةليعف ءاي عضوم ىلإ تبلق ةزمبلا يه يتلا ماللا نأ ىريف ليلخلا امأ .هيوبيس دنع اذه (©)

 ىح  هذص ؟ج فصنملاو ءاااص ةج جاجزلل هبارعإو نآرقلا يناعمو ؟اغص ؟ج هيوبيس باتك :رظنا .ةياطخ

 .اؤاصو 71 هذه ؟ج ةيفاشلا ىلع يضرلاو 8١5: ١4ه ص فاصنإلاو 14١, ' ؟؟ةهص اج بضتقلاو
 . قم يف صقن (0)

 . «ق» يف صفت (؟)

 - ءاوففخ نيفلأ نيب ةزمبلا تعقو اذإف نوققحي سانو ... » :::ص +ج لوصألا يف جارسلا نيا لاق (8)

 ية خا



 نم هقحل افإف «'"ةواّرهو ."ةواذإ عج يف ىواَرَقو « / ىَاذأ :مهلوق اًمأو 1[ 701

 ا اولديل واو عنلا يف تْضَرَع يتلا ةزملا اوبلف منأ ريغ ءاياطم قحل ام ريغتلا

 قاولا ىوارهو «ىوادأ يف "يتلا ماعلا تسيلو ءدحاولا يف تناك يتلا "'واولا ىلع

 نأ ىلع اه اولديل ةزمبلا نم ْتَبلُق واو يه امنإو «ةواّرهو ءةَواَذِإ يف تناك يتلا

 .وأو هيف ناك دق دحاولا

ىلع هممج إف واو وأ هاب رمال اضم ليف ىلع ناك ام نأ ملعاو :لصف
 

 وجن ءالَعُف ناكو ءءايقشأو : يقش ءاَينْغَأو ؛ ينغَو ءءاَّيوُن وُسأو يوُس :وحن ءالعفأ

 ىلإ ءالعف نع أولدع مهنكلو ءءالخُبو ليخبو ءءاَفَرُظو فيرظو ءءاَمَرْكو ميك

 .ةحتف |هلبقو ءايلاو واولا كيرحتل ةيهارك ؛ءالعفأ

 ةفاخم ةحتفلا اهلبقو ءايلاو واولا ىلع ةكرحلا اولمحا امإف اًوَرَغِو ءاَيمَر اَمأَ

 ءاقتلال ؛ابفذحم انُك مث نيفلأ ءايلاو واولا تيلقنال لعأ ول هنأل ؛سابتاالا

 .هيف لقثلا اولمحا كلذلف ؛دحاولا لعفب سبتلي ناكف نينكاسلا

 5 م

 ؛ءآلعفأ ىلع هُعُمَج ىرج فعاضملا نم نزولا اذه ىلع ن ناك ام كلذكو

 بيبو ءءاَبلأو بيبل (””كلوق) وحن (””كلذو) «فيعضتلا رابظإل ةيهارك

 .ءالخأو ليلو كح

 الو «ةزمبلا ىلإ فورحلا برقأ فلألا نأل ءناتزمبلا تقتلا اذإ نوفقخي 5 :نيءاك تيأرو ءناءاك :مهلوق كلذو <

 . «طقست ةريخألا فلألا نأل ؛ءاي نولدبي

 .ءاملل ذختي دلج نم ريغص ءانإ :ةوادإلا (1)

 .ةمخضلا اصعلا :ليقو ءاصعلا : ا 8

 .دحاولا ىلع : «ق» يف (؟

 ....قوادأ يف تناك يتلا واولا تيلو :لصألا يف ()

 - 4ق» وا ةابب» ق ةدايز م

 ااخة 



 ىلع هورجي نأ نم مهيلع فخ ٌماغدإلاو ءالعفأ ىلإ ءالَعُق نع لودعلا ناكو

 .نيفرحلا راهظاي ءالَعُف

 فلأ اهفلأو ءظفللا يف هدحاو ريغ ىلع ىنعملا يف ءيش عمج يبف ءايشأ اّمَأو

 :اهريدقت يف اوفلتخاو «فرصني الف ثينأت

 ءاَفُيَط :كلوقك ءهآلُقَف ىلع َءاَمْيَم (””تناك) اهنأ ليلخلا "بهذف

 نأل ؛هب ّقَحَأ ًءاَفْرَط باب ناكو ءاهدحاو ريغ ىلع اهعمج ديرأ هنأل ؛ءاَفْلَحو

 ىلع سيلو عملا '”ىنعم هيف ءاّنْيَش كلذكف) هدحاو ىلع سيلو عملا ىنعم هيف

 فلأ اهنيب ناتزمه ("يه) و ؛:ةهباشتم فرحأ ةثالث هيف تعقو هنأ الإ (هدحاو

 لعفلا ءاف عضوم يف تلعُجف لعفلا مال يه يتلا ةزمملا ْتَمَدُقَف ءكلذ لقثتساف
 .ءالُْمَف نم ًابولقم (”ءاّعفْلِ) راصف

 عملا ءاَنب ّنأل ؛ءاّبصنأ :كلوقك ءالعفأ هنأ ىلإ بهذف ''“غّفخألا اما

 تراصف ةزمهلا تفذحف ريركتلاو لقثلا عجاف ءاَقيْشَأ :هريدقت ناكو ءابب ُوَحَأ
 ليلخلا لوق يف يهو ؛تبهذ ماللا ّنأل ؛ءاَعْفأ "ابظفل ىلع ابّْرو ءءاَيْغَأ
 .ةمدقم اب الإ :ةدوجوم

 ١ص اج بضتقلاو ,77ةص ؟ج هيوبيس باتك :رظناو هنأ ىلإ ليلا بهذف : «ق» و دو «ب» يف ()

 .5"ةغص ةج جاجزلل هبارعإو نآرقلا يناعمو

 . «قد و هب» يف صقن (9)

 .رياقم طخب شمابلا ىلع كردْتْسُسو «ب» يف صقت (5)

 . هر» يف ناصقات ريضلاو واولاو ءلصألا يف صقت ()

 .لصألا يف صقن (0)
 د  كاذص 5ج فصنملاو 5ص ؟ج جاجزلل هبارعإو نآرقلا ناعمو :,؟ءص اج بضتقلا :يظنأ (5)

 ١5ص اج ةيفاشلا ىلع يضرلاو 5١ص فاصنإلاو

 .ءاعفأ نزو ىلع : هق» يفو ءءاعفأ هظفل ىلع : «رد يفو «ءاعفأ ظفل ىلع : هبه يف (0

 هك



 .ءاّيَشَأ امل برعلا ٌريغْطَت ليلخلا "بهذم يوفي
 الو «تاَنِئَيِش :"'لوقيف) دحاولا ىلإ دري نأ ريغصتلا يف شفخألا مزليو

 هنأل ؛ريغصتلا يف (دحاولا ىلإ دري نأ ليلخلا مزلي الو ءءاَيَمَأ هبهذم ىلع زوجي
 .هدحاو ىلع أعمج سيل

 راص هيف درطملا هدحاو ظفل ريغ ىلع ءاج ال هنإ :لوقي نأ شفخأللو

 .ةلعلا هدبل هظفل ىلع رْغصي نأ زاجو ءهل دحاو الام ةلزنمب

 عمج ءالعفأ نأ كلذو ءدحاو هجو نم شفخألا لوق ىلع ءايشأ ذوذشو

 ءاهدحاو ىلع ءايشأ ئجت ملف ءءاّبصنأو بيصتو ءءاّسِمْخَأو سيمَخ :وحن ليعف
 .ءاّمَرَكو ميرك :وحن ةفص ليعف عمج هآلعْفو ءرعاش عمج ءاَرَعُش :هلثمو

 :هجوأ نم ذوذشلا (”'هيف) ليلخلا لوقو

 .عوَمجلا ةّينْبَأ / ريغ ىلإ هجّرخُأ هنأ :اهنم [ب /0]
 .هدحاو ريغ ىلع عِمُج هنأ :اهنمو
 .ءافلا عضوم ىلإ ماللا عضوم نم ةزمبلا َلَقَت :اهنمو

 «ىَواَرَهو ةواّرهو «ىاذأو «ةَواذإ لثم ةَواَشِإ عمج اهنإف هىَواَشَأ اّمأو
 اهبلصأ ةواشإ نأ "'هيوبيس عزف «ءيش هظفل نم ىنبي الو «ةلمعتسم ٌريغ ةَواَشِإَو

 .ةزمه همالو ءاَي :ءيش نم لعفلا نيع نأ ؛”ةءاّيش

 36 مص ١1ج فصنلاو ”7؟ؤص ؟١ج جاجزلل هبارعإو نآرقلا يناعمو مص اي بضتقللا ةرظنا (1)

 ,؟هص اج ةيفاشلا ىلع يضرلاو فادص فاصنإلاو

 - هم يف صقت (5)
 . «يق» يف صقن (0)

 .؟اص اج ةيفاشلا ىلع يضرلاو ءةحص ؟5ج فصنملاو ١5ص ؟ج باتكلا ةرظنا (0)

 .ةايش :لصألا يف (0)



 مال يه يتلا ةزمبلا تمدق مث «ةءاّيش راص ةوادإ لثم ةلاَعف هنم انينب اذإو

 نم تبلق مث هةَياَشِإ تراصف ءايشأب كلذ لعف اك ءافلا ("”عضوم) ىلإ لعفلا

 .ةَياَبج :لصألاو ةَواَبَح جارخلا تْيَبَج :اولاق !؟ ةواشإ :ليقف ًاواو ءايلا

 واولا ىلع ءايلا لوخدل ؛ًاواو ءايلا اوبلقف هيأ لصألاو هةَوْنَأ ةّيَْتَأ كلذكو

 ءايلاو واولاف َىّلْعَي الغ نم ىاولا اهلصأ ءءاَيْلَعلاو ءاَّيْلْعلا :كلذكو

 َةَوَدِإ :اولاق ؟ ءىَواَمَُأ :اولاق ةَواَشِإ اوعمج اّمَلَف ءاهنيب ىتلا ةكراشملل نالخادتي

 .هللا ءاش نإ كلذ فرعاف «ىّواَرَهو ٌةَواَرِهو «ىَواَدأو

 )١( «ب» يف صقن .



 نم انمّدق ام ىلع لئاسملا نم َساَقُي ام ُباَب
 فيرصتلا (”باوبا)

 ْمَضَف ىل هف وأ (”رخآ) منأ فورح نم ًالعفوأ ًامسا نبا :كل ليق اذإ
 نكاسلاو هلاثم ("””ىلع) ينبت يذلا كرحتملا ءازإي هنم ''ينبت يذلا نم كرحتملا
 .يلصألا ءانحب يلصألاو ءدئازلا ءاذحب دئازلاو نكاسلا ءاذحب

 ىلع تدز هلاثم د ىنبت يذلا نم ًافورح لق هتم ىنبت يذلا ناك اذإف

 لاقي نأ كلذ لاثم ءهلاثم ىلع ينبت يذلاب هّقِحْلي ام هرخآ يف هنم ينبت يذلا

 ىلع رقْعَج نأل ءِبَبْرَط :لوقت نأ باوجلاف ِنَفْعَج لثم ْبَرَض نم نبا :كل
 لاشم ىلع راص ىتح ءارلا َتَْكْمَأو بلا "ٍبّرَم رخآ يف تدزف فرحأ ةعبرأ

 ىف
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 تدزف ِبِّبَرَه :تلق لَجْرْفَس لثم برض نم نبا :كل ليق نإ كلذكو
 .فرحأ ةسخ ىلع ”الَجْوْفَس نأل ؛نْيَعاَب

 تناكو .هلاثم ىلع ينبت يذلا نم افورح / رثكأ هنم ينبت يذلا ناك نإو

 )١( «ق» يف صقن .

 .هيتيت يذلأ نم : هق» و رد و «ب» يف (؟)

 . «ر» يف صقن (5)

 .هلاثم ىلع هنم ينبت يذلا نم :لصألا يف (5)

 .رفعج نأل : «ق» و هب» يف (5)
 .ببرط رخآ يف :لصألا يف (5)
 .لجرفس نأل : «قدو هبد يف (0

 ' .هنم ينبت يذلا نم ًاقورح لقأ هلاثم ىلع ينبت يذلا ناك نإو ؛ «ب» يف ()

 1١1*ة 



 لثم ٍلَجْرََس نم ('"يل) نْبا :كل لاقُي نأ وحن لطاب ةلأسلاف ةّيلْضَأ هفورح

 .لاحم اذبف ءبرض

 ةدع ىلع راص اهتفذح اذإ دئاوز هنم ينبت يذلا فورح يف ناك نإف

 لثم ٍرفغتْنَس نم نبأ :كل لاقُي نأ ('”لثم) زاج هلاثم ىلع ىَنْبُي ام فورح

 لوصأ فرحأ ةثالث ىقبتف ءءانلاو «نيسلاو ٠ «مملا يهو ءهنم دئاوزلا لأ عذج

 .رفغ :لوقتف

 ةكرحلا يف اهنيب ْقْفَوَف فورحلا ددع يف نييواستم "نامسالا ناك نإف
 نم نْبا :كل ليق اذإ كلذ لاثم ءانلق ام ىلع يلصألاو ءدئاوزلاو :نوكسلاو

 قرد لاثم رْفْعَج نم نبا ( :"كل) لاقي وأ «ِبْرَص :لوقتف َلْفُق لاثم برض
 وأ نْطْيَق :لوقتف ٍرْفْعَج شم ا"رطمق نم :رم نبا ( ”كل) لاقي وأ رفْعِج :لوقتف

 .قذررِف :لوقتف '"'لْحَدُرِج لثم قَدْزَرف نم نبا :كل ليق
 هتينب ايف اهئاذحب تدز دئاوز هلاشم ىلع ينبملا مسالا ("يف) ناك ثنإو

 بايهشأ ومن عالج نم نبا :كل لاقي نأ وحن / لوألا لاثم.ىلع يناثلا زيصيل

 اثدعب) ًءايو «ةزمبلا ءازإب ةره مسالا لوأ يف تدز ءعاميذُجا ( : ا" لوقتف)

 )١( «ق» يف ةدايز .

 .لصألا يف صقن (؟)

 .تايواتم ءاممألا تناك نإف : «ب» يف 5

 - «ق» و هرم ف صقتن (8)

 . «ق» يف صقن (4)

 .يوقلا مخضلا للا :ليقو ءعيرسلا يؤقلا لما :رطمقلا ()

 نبا لاق ءيداولا :لحدرجلا نأ ينزالل نع ركذو ..مخضلا لبإلا نم لحدرجلا» : (لحدرج) ناسللا يف ()
 ا . هةقث ىلع هنم تسلو :ةديس

 ٠ «ق» يف صقن (4)

 . «ب» يف صقن (1)

5. 
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 ءءابلا دعب يتلا فلألا ءازإبب نيعلا دعب 3 ءءابلا دعب ىتلا ءايلا ءازإي (لاذلا
 :ريخأ ام قيرط اذبف «بابيبشأ ( ديا يق ىف ءايلا ءازاي ًاتيع هرخآ ِق 'تدزو

 لصألاو ,"ةّيوَمَر :تلق ىمَر نم ""ةَصيِصَمَح لثم َتْيََب اذإو :لصف
 تلق 3 تثاأءايلا عاتجال ةيهارك أ أوأو ىلوألا ءايلا نم لدبت كنكلو ةّييَمَر ابيف

 .يوَحَر :ىحَر ىلإ بسنلا يف

 نكلو «يَيْمَر :لصالاو :!"ايُمَر :تلق رقْعَج لثم ىَمَر نم تينب نإو مادقات 2 | 8 ملأ قس 8 م
 نم انركذ ام ىلع ًافلأ تبلقتاف ةحتف اهلبقو :ةكرح عضوم يف ةريخألا ءايلا
 .سايقلا

 تاءاي ثالثب ّيّيَمَر :لصألاو هاّيَمَر :تْلُق لَجُرْفَس !لثم هنم َتْيِنَب اذإف)
 . (اهلبق ام حاتفناو ابكرحتل ًافلأ ةريخألا بلقت

 ّيَمْيَمَر :لصألاو َىَسْيَمَر :تلق "حَتمْحَبَم لثم ("هنم) تينب اذإف
 .اهلبق ام حاتفناو ابكرحتل ًافلأ ةريخألا ءايلا تبلقتاف

 ٠) هتف يف صقت .
 نم يهو ؛جلاع لمر يف تبنت معطلا ةبيط ةضوحلا يف ِضاَمْلا نود ةلقب :صيصخلا» : (صمح) ناسللا يف ()

 .ةصيصخ هتدحأو «لوقبلا رارحأ
 .؟ةالص ١5ج هيوبيس باتك :رظنا (5)

 .ءايمر :تلق :لصألا يفام ()

 .لصألا يق صقن ()
 . هيه ف صقت (1)

 ءعلصألا :ليقو هريصقلا ظيلقلا :ليقو ءريصقلا وه :ليقو «حاولألا عقجلا ديدشلا :لاجرلا نع حمحصلا )١(
 .سأرلا قولحملا :ليقو
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 قاولا َتْبَلَق ةَيوُمْرَأ :لطألاو ةّيمزأ :تلق "ةئوُدْحَأ لثم هنم تينب اذإو
 .ءايلا ماستل ؛املبق ام َتدَتَكو ءءاي اهدعبو ةنكاس اهنأل ؛ءاي

 تنك اَمَل كنأل ؛ةّيوَرَغ :تلق ةّصيِصَمَح لثم توزغ نم تينب اذإف

 دعت الو ءابلاح ىلع قاولا كرتت نأ كمزل لاثملا اذه يف واولا ىلإ ءايلا بلقت

 .ةماكلا نم سيلو :لعافلا ريض اهنأل ؛ءاتلاب

 تاواو ثالثب ٌوّوَُرَغ :لصألاو ىّوْرَع :تلق ٍلَجْرْفَس لثم تينب اذإو
 .اهلبق ام حاتفناو اهكرحتل ؛ًافلأ ةريخألا ّواولا َتْبَلَق

 تبلق ٌوَرْوْرَغ :لصألاو اَرْوْرَغ :تلق حَمْحَبَم ("”لثم) هنم تينب اذإو
 . ءابلبق ام حاتفناو اهكرحتل ؛ًافلأ اولا

 واولا تبلق ىَرْوَغ :""لصألاو) ًازْوَغ :تلق رّثْوَك لثم هنم تينب اذإو
 .املبت ام حاتفناو اهكرحتل ؛ًافلأ ةريخألا

 ابلبق قاولا أل ؛واولا مصتف « "ورع :تلق ارطْق لثم هنم تينب اذإو

 ٍودَعو يِرَغ ف حصت 3 ةنكاس

 لقثتست ءلعُيَف هنأل ؛'"َورْيَخ :لصألاو ِلْيَغ :تلق دبس لثم تينب اذإو

 اك ءابلبق ام راسكناو اهنوكسل ؛ءاي تبلقتا تنكس اذإف لاَرَتَف واولا ىلع ةمضلا

 .زاغب كلذ لعف

 .ةيوجعألا :ةئودحألا )١(

 . «ق» يف صقن (0)

 . «ق»و هد و ّلصألا يف صقن ()

 .وزغ :تلق روفك لثم هنم تينب اذإو : هبه يف (
 5854  ؟ةالص ؟١ج فصتلا :رظنا (5)

 َلوُيَغ : «ق» يفو ؛لصألا يق (0)

5 



 واولا تبلقنا ىَرُيَغ :لطألاو ارْيَخ :تْلُق "'مهّيَض هنم لثم تينب اذإو
 .اهلبق ام حاتفناو ابكرحتل ؛ًافلأ

 تبلق '"وُوَرَغ لصألاو «َيِوْرَغ :تلق "!كوُكلَح لثم هنم تينب اذإو
 ىتلا ءايلا يف اتَْغدَأو ءءاي ًاضيأ اهتبلقف ةنكاس واو اهلبقو «ءاي :ريخألا واولا

 .يورَغ :َراَصَف حصتل ءايلا لبق ام َتْرَسَك مث ءدّيَس باب ىلع ًاسايق أهدعب

 لثم يف نيواو عاتجا نولقثتسي مهنأل ؛ءاي ةريخألا واولا بلق بجو افإو
 «نيواولل ًالاقثتسا ؛ءاي ('"واولا) :اوبلقف قْدْعَمو وَتَع :اهلصأو ؛ْيِدْعَمو «يَتَع
 ."بلقلاو :لاقثتسالاب ىلوأ ناك تاواو ثالث عقتجا اذإف

 ٍَوُمَر :لوقتف اواو ءايلا تبلق الف فّرَظ لثم َتْيَمَر نم تينب اذإو

 ةمضلا لقثتست يمر :لطألاو «"مر :تلقف ءاي َواَولا تْيلق مسا هتينب نإف

 تَبَلُق مسالا يف ةض اهلبقو ةنكاس ءايلا تيقب اذإف ءفذحتف "”ءايلا ىلع

 6 لعفلاو مسالا نيب قرفلل ؛ءاي (تبلقتاف واولا لبق ام َرِسُك مث «"آواو ءايلا)
 .انركذ ام هب لعق ٌوَلْدَأ لصألاو وْلَد عمج يف لذأ :اولاق

 .دبنألا :مفيضلا ()

 .داوسلا ديدغلا :كوكلحلا ()

 ؟ج فصنلا ؛رظناو ءيومر :لوقت .كوكلحلا لثم كلذكو» :؟ةالص ؟ج :هيوبيس باتك يف ©)

 .اذهص ؟ج ةيفاشلا ىلع يضرلاو الو _ ؟الاص

 . هب» يف صقن (8)

 ل17  ؟ةكص ؟ج هيوبيس باتك :رظنأ (0)

 .ىمر :تلقف : «ق» يفو ءلصألا يف ()

 .واولا ىلع ةمضلا لقثتست : «ق»و «ب» يفو لصألا يف ()
 .ةنكاس ىاولا تيقب اذإف : «ق» يفو لصألا يقف (0)

 ٠١اظؤٌ 



 ا 0 للا 5 50 0

 ب/1] مرو «ءاوزغ :تلق تُيَمَرَو «هتؤزغ نم حاّدّرس لثم تينب اذإف

 دعب اههعوقول نيتزمه ءءايلاو اولا تبلق (”كنكلو) ّياَيُمِرَو راَوْرَع :لصألاو
 .ًافرط فلألا

 ءانيمرو « اءاّريِزغ :تلق بآلبلح لثم َتْيَمَرَو هَسْوَرَغ نم تينب اذإف

 .انمدق: اه. لع

 ( :”تلق) "تْيوَح نمو ءاَياَوَش :تْلُق َتْيَوَُش نم َلَعاَوَف تينب اذإو
 ىّراحص سايق ىلع أفلأ ًءايلا تَبِلَق مث «يئاَوَحو ؛يئاوش :لصألاو ءاَياَوَح

 .هوحنو ءاَياَطَم :ق انلق 3 ءاي اهتبلقف نيفلا نيب ةزمبلا تعقوف «ىّرادمو

 سايقلا ىلع اَياَيَحو هاَياّيْش :تْلق تييَحو «تُيَوُش نم لعاأ تينب اذإو
 .انركذ يذلا

 مل ةزمبلا ّنأل ؛ْلَمُي الو ءاَوُحَو' ءاَوُش :تلق اههنم ًالِعاَوُق تينب اذإو

 اك عملا يف ضرعت يتلا يه ءاي اهبلقب لمت يتلا ةزمبلا انإو ءعمج يف ضرْعت
 .انمدق

 «ةدئاز ىلوألا واولا 80 ْأَوَق : 1 :تلُك نم َتْلَعُوَف تكينب اذإو :لصف

 جت ننم' انهو ةنيناقلا كير لوألا نوكسل تنقدأف:لسفلا/ نوح ةيئاغلاو
 .دحاو فرح ةلزنمب (ًهتلمجف ءدحاو

 )١( «ق» يف صقن .

 هلو ءظيقلا يف هتضخ ٌموُدَيِو ءضرألا ىلع طسبني تبن :بلُيلْلاو اص ؟ج هيوبيس باتك :رظنأ (1)

 .باليللاب فورعلل وهو ءفكلا نم ضرعأ قرو

 .هص ؟جو 5س اج ةيفاشلا ىلع يضرلاو ؛ (بلح) سوماقلا :رظنا

 .تيبح نمو : هق» و هر» يفو لصألا يف ()
 . «ق» و لصألا يف صفت (4)
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 ّنأل ؛فلتخم لمعلاو ءناظفللا قفتيف ءتْلّوَق تْلُق نم ْتْلَمَف ءانبو

 ءلعفلا نيع ةيناثلاو «تْلَعْوَف واو اًمادحإ تْلَعْوَف يفو «نانيع تلّعَف يف نيواولا
 :تلّوَق نم تْلعوُف يف لوقتف ءاهنيب قرفلا نيبت هلعاف َتَنْي مي مام ىلإ اًيَتْدَدَي اذإف

 نم تلُعُف يف لوقتو ءلتوُق يف واولا ةلزنب '"ةّدم 5 نأ ؛ ؛دت ال الف لووق

 عَمْوَص سايق ىلع "'لوألاو ءلتُقو لْثَق سايق ىلع ("هنأل) ؛غدتف ءلوَق :تلق
 .عموصو

 واولا تبلق ءَتْلَوُيَق :لصألاو «ْتْلْيَق :تلق َتْلُق نم َتْلَعْيَف تينب اذإف

 .تّيَمو ديس سايق ىلع اهيف ءايلا تغدأو «ءاي

 ءايلا بلقتف هلوأ مضت كنأل ؛لووُق :تلق هلعاف مسي ملام ىلإ هتددر اذإف

 .نقوم سايق ىلع اهلبق ام ماضناو اهوكسل ؛ًاواو

 واولا َتْبَلَق تْعَيْوَب :لصألاو ءْتْميَب :تلق تعب نم ْتْلَعْوَف تينب اذإو
 .ءايلا يف ءايلا َتْمَغْدَأَف اهنم ىلوألا نوكسو اهعاتجال ؛ءاي

 .عيوب : :تلق هلعاف مسي ملام ىلإ تددر اذإو

 سا مرعب ما

 كنأل ؟عيوُب :هنم ”لعوفو «تْفَيَي :تلق تلَعُيَف هنم تينب نإ كلذكو

 .ًاواو بلقنتف ةنكاس ءايلا ةهدعبو «لوألا مضت

 ىلع َتْليَوْقاَو «””هيوبيس بهذم ىلع َتْلَوَوْقا :تْلُق نم َتَُلَعْوَمْفا ءانبو

 .هنم وأولا نأل : «قد و هرم يف ()

 .. «ق» يف صقن ()

 1 .لضألاو : «ب» يف ()

 .عيوب :تلق هلعاق مسي ملام ىلإ هتددر نإف تعيب :تلق.. : «ر» يفو ءعيوب هم لعفو : «ق» يف (9

 ,؟لكاص اج باتكلا :رظنا (ه)

 5 ل



 عاَمتْجاِب ٌدتعي مف هيوبيس اًمأف ءتاواو ثالث عمتجت الثل ؛"شفخألا بهذم
 .نيواو ةلزامب تراصف ءغدم نكاس اهدحأ أل ؛تاواولا

 واولا ّنأل ؛لووُوَقا :ًاعيمج نيلوقلا ىلع َتْلُق هلعاف ّمَسي ملام ىلإ هتددر إف

 واولا بلقت الف يدق :لوقت كنأ ىرت الأ فلا : ةلزنمب (”'ةدم) اهنم ةيناثلا

 فلألا ةلزنب (”ةدم) "ةيناثلا واولا ّنأل ؛ةماكلا لوأ يف نيواولا عاتجال ةزمه

 ؟ىَراَو يف

 َتْيَلَق «َتُمَيْوَيْيا :لصألاو «”تْسْيَيِيا :تلق تشب د نم َتْلَعْوَعْفا تينب اذإف

 تلا .مدقت / ام ىلع ءايلا يف اهتغدأو ءءاي واولا

 اَوُقأ :عيبلاو ءلوقلا نم َتْرَرَمْحا لثم (”'ىلع) تْلَلَعْفا ءانبو

 . تضعي

 .تُمَعاَيْباو «تللاَوقا : (”اهنم) تْللاَعْفا ("”'ءانبو)

 لِلوٌوَقا :لصألاو ٌعوُيْباَو «لوُوْفأ :تلق هلعاف ٌمَسُي ملام ىلإ هتددر اذإو

 .رومحأو «ضوَيبا مغْدَت 5 تثغغدأ كنكلو «معويبأو

 يضرلاو 155 - ؟؛”صو ,ةص ؟ج هفصنللو ء؛هدص ةج قاريسلا حرشو ءادالج ١١ج بضتقللا :رظتا ()

 ءاككص اج ةيفاشلا ىلع

 . «ق» يف صقن (؟)

 ....ةدم هنم ةيناثلا واولا نأل : «قد و هس ىف 5

 .تعيبا :تلق : «ق» يف (4)

 , «ق» و هرهو «ب» يف صقن (5)

 . تعيببأو : لصألا يف (0)
  «ر» يف صقن (9)

 , «ق» ىو اهرق ف ةدايز مث
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 ول كنأل ؛لعت الف ءتْفَياَيْباو «تلَواَوْقا :تلق اهنم َتْلَعاَعْفا تينب اذإو

 ءاَمُهادحإ فذحتف نيفلأ ءاقتلاب نانكاس يقتليف أفلأ واولا بلق بجول تللعأ

 ريصيف (''فلألا) فذحتف ءلعفلا مالو ,"”ةيناشلا فلألا ؛نانكاس يقتلي مث

 .لعت مل كلذلف «ةاكلاب فاحجإ اذهو . (7”تلوفا)

 ةض تلوح ةَّلّوَقَم :لصألاو ءةلوُقَم :تلق لوقلا نم َةَلْمْمَم تينب اذإو

 لّوقَي :لصألاو ءلوُقَي يف اهتلُوح اك فاقلا ىلإ واولا .

 ءايلا ٌةض ْتَيِقْلَأ ءةَعّيْبَم (لصألاو ,“ !ةَعيِبَم) تلق عيبلا نم اهتينب اذإو

 لستل ؛ ؛ةرْثَك ةضلا ناكم لج ةض اهلبقو :ةنكاس ءايلا تيقبف تيقبف .ابلبق ام ىلع

 اهيف لصألاو هَنَيْعَأو ضَيبَأ عمج «نيعو «ءضيب :يف كلذ برعلا تلعف ا؟ ءايلا

ضوم يف اولعج مهنا الإ ءبُبشو ءرمحو رْقَص ةلزنمب امنأل ؛لمُف
 ؛ةرسك ةضلا ع

 .هيوبيسو « ”ليلخلا بهذم اذه ءءايلا مستل

 ءةشوُعَم ءايلا تانب نم ةلّعْفَم يف لوقي نأ هبهذم نم ""شفخألا امو

 تيقب اهلبق ام ىلإ ءايلا ةمض لقن اذإف َةَقّيْعَمو ةَعّيْبَم :لصألا نأل ؛ةَعوُبَمو

 :مهلوق سْيِلو ءرسومو «نقوُم ىلع ًاسايق ًاواو اهبلقتف ءةض اهلبقو ؛ةنكاس ءايلا

 مزلي الام لالتعالا نم همزلي عملاو ؛عمج هنأل ؛ةجح ("هدنع) َنِيعو «ضيب

 .دحاولا نم لقثأ عملا نأل ؛دحاولا

 .ةيقابلا فلآلا : هدو هب» يف )١(

 ٠ «ق» يف صقن (؟)
 . قد يف ضايب ةيلإ

 .لصألا يف. صقن (4)
 .ةرصبتلا نم ىبس ايف 451 - مخ٠ اص :رظتا (5)

 .لصألا يف صقن ()
46١6 - 



 بهذم ىلع تلقل عمج ريغ لْعُف ىلع مسا ءايلا تانب نم تينب ول كلذكو
 كب لمف «شئيغو عبي :لصالاو :ليفو «كيد لثم «شيعو عيب :هي وبيس

 ؛شوعو «عوُب : ("”لوقت) شفخالا بهذم ىلعو «نيعو «ضيبب لعف ام ("”لثم)

 0 .مجريغ اهأل

 دْوع اهيف لصألاو ئاولا تانب نم اَمُهو ءلغف ابزوف ميرو ءتيع امأو
 لْعُف ىلع ناك ولو ءاهلبق ام راسكتاو ءاهنوكسل ؛ءاي واولا تبلقتاف «حْورو
 .كلذ ةابشأو «'"اروُمو ٌنوُكو ٌنوُن :ليق ؟ «حوُرو توُع :ليقل

 , (لّوقُم :"”لصألاو) لوُقُم :تلق لوقلا نم طَعْنُص لثم تينب اذإو

 .لوقي يف لعُف 6 ابلبق ام ىلإ واولا نم ةمضلا تلقت

 ىلإ ءايلا نم ةمضلا تلقت عُيْبُم :لصألاو «عيبُم :تلق عيبلا نم هتينب اذإو
 :هيف لوقي شفخألاو « (””ءايلا) ملستل ؛ (ءايلا "لبق ام) رسُك مث ءاهلبق ام
 «ةنكاس ءايلا تيقب اهلبق ام ىلإ ءايلا نع "”ةضلا لقت (”"اذإ) هنأل ؛عوُبُم

 يف فالخلاو ءاعمج نكي مل اذإ ءايلا لبق ام ٌرسْكَت الو ءأواو اهبلقتف ةض ابلبقو
 .ةلّعفم باب يف فالخلاك اذه

 )١( «قداو هرداو هب» يف صقت .
 . هه يف ةدايز (9)
 . ءاهدضع يف ءالتف اهريم يف ةطيشن تناك اذإ ةرئامو ءرئام ةقان عمج :رولا» : (روم) ناسللا يف (5)

 .فتألا يف بصي ءاودلا :طوتملاو «طومملا هيف لمجي ءانإلا :طُعْتْلا (5)

 . «ق» و هب» يف صقت (8)
 .لصألا يف صقن (0)

 . هق» يف ةدايز (0

 . «ب» يف صقت (4)

 . ءايلا ىلع : «ق» يف (5)
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 ةَأَيِجَم :لصألاو ءةَءاَجَم :تلق ةّلَعْفَم لثم ْتَّدِج نم تينب اذإو ؛لصف

 .ةلاقم يف تلعف اك افلأ ءايلا تبلقو ءمجلا ىلإ ءايلا ةحتف َتْلَقت

 .كلذ لثم تلعف مث ةأَوْنَس :لصألاو .ةَءاَسَص :تلق تْوس نم اهتينب اذإو

 لدُبت يأس / اَيأَيَج :تلق لجرفس لثم تكجو ءتّوُس نم تينب اذإو

 ول كنأل ؛ىلوأ ىطسولا لاديإ ناكو ؛تازمه ثالث عاتجال ؛ءاي ىطسولا ةزمبلا

 ءايلا تناكو نيتزمهلا عاتجال ةيهارك ىرخألا لادبإ ىلإ تحتحال اهريغ تلدبأ

 ةكرح عضوم هنأل ؛اهبلق بجول هيف تناك ول فلألا ٌنأل ؛عضوملا اذه يف ىلوأ

 نم ُهفَخَأ اهنأل ؛ىلوأ ءايلا تناكو ءءايلاو واولا ءاهيتخأ دحأ ىلإ نوكي اهبلقو

 .واولا

 نيتزمبلا قيقحت ىلع اوَأَوسو ءأَيأَيَج :تلق حَمْحَمَح لثم اهنم تينب اذإو
 .عوغوسو «عيعيَج لثم

 نيتزمهلا نيب يذلا فرحلا نأ :هلبق "يذلا ءانبلاو ءانبلا اذه نيب قرفلاو
 لوألا يفو ءحَمْحَمَم نم ةريخألا ملا ءاّرإِب ديعأ لعفلا نيع (”وه) اذه يف
 ميلا ءازإب هنأل ؛لعفلا مال عضوم يف ةزمه نم لدبم نيتزمبلا نيب يذلا فرحلا

 .لجرفس نم

 ىلع ةريخألا بلقت كنأل ؛اَياَوَسو ءاَياَيَج :تلق نيتزمبلا تففخ نإف
 يف انلق اك اهلبق ام حاتفتاو انوكسل ؛ًفلأ ىلوألا نم لدنُتو ءاهلبق ام ةكرح

 .ساكو «سأر

 .تلجو «تّوس نم لجرفم لثم ءانب دصقي )١(
 ءهقحاو كبد ف صقن (؟)

 كاكا



 ,أَمِيَج :لصألاو ىَءْوَسَو ءىئيَج :تلق رْفْعَج لثم اّبنم تينب اذإو

 ةيهارك ؛ابلبق ام ةكرح ىلع ةريخألا َتْبَلَق ءععْوَسو ععْيَج لثم (”ًاؤَسو)
 .”!نيتزمبلا ءاقتلا

 قٌوُيْج :لصألاو قُسو قِج :تلق نْئْرُي لشم اًهنم تينب اذإف

 لثم ("ةؤوُج) راصف ابلبق ام ماضناو اهنوكسل ؛أواو ءايلا تبلق « (”ووؤَسو)
 ىلع اواو ةريخألا تبلقف ناتزمه تعئتجاف عُموُس لثم ْوَووُس كلذكو ءععوج
 واولا َتَبلُق مث يعوُسو عوج لثم (”وؤوسو) قُووُج راصف ابلبق ام ةكرح
 .ةض اهلبقو مسالا رخآ يف اهنأل ؛وْلَد عمج لذأ يف لعف 5 اهلبق ام رسكو «ءاي

 ةريخألا ةزمبلا بلقت «يأَوسو «يَأَيِج :تلق ٍرْطَمِق لثم اهنم تينب اذإو
 :اهيلع ٍبلْقُت ةمزال ةكرح ابل الو ءاهيلع يرجت ةكرح اهلبق سيل هنأل ؛ءاي

 ىلا واولا نم ٌةَفَحَأَو « (”اهيلإ) برقأ اهنأل ؛ءايلا ىلإ اهبلق اهب ءايشألا ُقَحَأف

 عيسو ءعيج لثم ءيسو أ” ءيج :تلُق جربز لثم أهبنم ثينب اذإو

 تراصف اهلبق ام ةكرح ىلع ةريخألا ةزمهلا تبلق ؛ععْيِج لثم ئئْيِج :لصألاو
 .ًاواو اهلبق ام موضملا ةزمهلا تبلق اك «ءاي

 اهنوكسل ؛ءاي واولا َتْبَلَق ععؤس (لثم ”ئئؤس) :لصألاف (”ءيب) امأو

 .لصألا يف صقن )١(

 .نينكاسلا“: «ق» يف 0

 . ره يف صقن ()
 . «ق» يف ضايب ()
 . «ق» يف صقت (5)
 .عدص )ج هيوبيس بأتك :رظنا (1)

 . «ق» يف ضايب ()

 -ل/ا5ؤذ 



 .انركذ ام ىلع ءاي ةريخألا ةزمبلا تبلقو ءابلبق ام راسكناو

 يف تناك يتلا ةزمبلا اهأل ؛ِءاَوَسو ءاَيَج :ةينبألا هذه عمج يف لوقتو

 يف تضرع ةزمهلا (””كلت) نأ ؛اياطخ باب يف َتْلَعَف اهبلْقَت الو ."ادحاولا

 . (”هيف) انركذ ام ىلع عج لا

 ءيئيجت تْيأَنْجا :تلق (”اَرمْخَت) تْوَرَتْحا لشم اًبنم تينب اذإو
 1 . (””يئَوْسَت) تْبأَوْساو

 (”يِئاَيْجَت) تْيَءاَتْجا :تلق ٌراَمْحَت َتْيَراَمْحا لشم اًينم تينب اذإو

 تْيَعاَوْسأو « ("يعايجَت) / َتْيَعاَيْجا :هريدقت « ('”يئاوْسَت) تْيَءاَوْساو [)/::]

 .يعوست تُيَعَوْساو :'!يعّيْجَت تْيَعَيْجا :هريدقت لوألاو يعاَوست

 (”يْئَرأَر) :تلق سيرَمْزَم لثم َتْيَأَر نم تينب اذإو

 . (”'ىَنْوَأْدا) :تلق َندْوَدْغا لثم هنم تينب اذإو

 تبلق ىَنْوأوا :لصألاو : (”ىَتْوَقيا) :َتْلَق تْيَأَو نم هلثم تينب نإو

 .اهلبق ام راسكناو ءاهنوكسل ؛ءاي ىلوألا اولا

 اًيّوياو هلوَوقا يف هيوبيس لؤق سايق ىلع "ىّوويا ؛َتْيَوَأ نم هلاثمو
 ءاش نإ اذه ىلع سقف «تاواو ثالث عمجت الثل ؛"”شفخألا لوق سايق ىلع

 .هّللأ

 .«ب» يف ةدايز )١(

 . «ق» يف صقن (؟)

 . «ق» يف صقن (؟)

 . «ق» يف ضايب (9)

 .يعوسا تْيَعَوْساو ءيِعَيْجَأ ُتْقَيْجا هريدقت لوألاو : «ب» يف (4)

 ,؟!ةخص ؟ج فصتلا :رظنا (0)

 .؟ةخذص ؟ج فصنلا :رظناو :لّيوقا يف

 كاك



 :ثتلق +:نثرت لثمو ءْدَّدَر :تلق 7 نم ٍرفعج لثم كثكيبب اذإو :لصف

 .دّدر :تلق جرُبز لثم (”تينب اذإ)و

 ردصلا يِرْجَت كنأل ؛غدت الف أ"! ناَدََر :تلق نالَعُف لثم هنم تينب اذإو
 كلذكو مكؤدت الف ٌيَرَك لوقت ؟ نونلاو فلألا ةدايز لبق هاَرْجَم (”هنم)

 .رقو ءلط ىَرجَم هيرجُت "ناكر نالغأ
 ا ماد شع 6

 :لوقت 5 «(”تذددزا) '"تْدَوَر نم تلَعْفا يف لوقت (”و)

 .راّرمُحا :لثم ءداددزا :ردصملاو « (”!تْوَرَمْخا)

 ىلإ اهتكرح تلَقَتو «ىلوألا لادلا تْنْكَس كادر :لوقتف ماغدإلا زوجيو

 ىلع لاّثق :لاّتتُقا يف تلق ا؟ اهدعب ام كرحتل ؛لصولا فلأ تطقسف اهلبق ام

 , هر» يف صقن (1)

 .؛ ؟ص ؟ج هيوبيس بانك :رظنا (5)

 .«قدو «ب» يف ةدايز ()

 لبق هارج ردصلا يرجت كنأل غدت الف : «ق» يفو ؛هيرجت نادر نم ردصلا كلذكقررش :لوقت ؟ : «ر» يف (4)

 ٠ . «نالعف كلذكف ءررش :اولاق  نونلاو فلألا ةدايز

 .لصألا يف صقت (0)

 .هنبثأ ام وهو ,©05ص ؟ج هيوبيس باتك يف امل قفاوم حسنلا يقاب يف امو ءٌّدر نم :لصألا يف ()

 ١ . «ق» يف صقت (

 . «قد يف ضايب كلا
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 هنأل ؛غدت الو «ددْوَوَر :تلق (7 "لقْؤَتَع) لثم (”هنم) تينب اذإف

 ةَدْوَدْرأ هلصأو أ ةَوَدْرا :تلُق َنَوْؤَدْغا ("”لشم) (”هنم) تينب نإف

 . دودو 7 :هلصأو دوَدُرَي لبقتسلا يفو :ءيشب قحلم ريغ هنأل ؛تغدأف

 َمِجْنَرْحاِب قحلم هنأل ؛غدت الف «"ةدندزا :تلق َسَسْنَعْفأ لثم تينب اذإو

 ٍلَجْرَفَسب قحلم وهو ددَدَر :حَّمْحَبَح لثمو

 .لَجٌرفَسَي قحلم هنأل ؛غدت الق ٌدَدْنَدَر ا /جَجْنَفَع 5 لثم قلوز

 َتْمَغْدَأ ول كنأل ؛ةريخألا لادلا يف غدت الو أ"هُدَدَر :"7هلملُج لثمو

 ْنكَست ("”تنك) َكَنَأ كلذو ءلقثلا نم هنم َتْدَرَف ام لثم ىلإ ترصل أبيف

 الف َدْدَدُر :لوقت تنكو ءابلبق ام: ىلع اًبّتكرح يتلّثَق «ةريخألا لبق يتلا َلاَدلا

 ىلع دَدَرُمو كدَرُي كرت اك هلصأ ىلع كرت كلذلف ؛فيفخت ىلإ رييغتلا اذه ريصت

 .لصألا

 . «ب» يف صقن (1)

 - هق» يف صقت (0)

 .وخرلا محللا ريثكلا :لثوثعلا (0)
 .عءاص ؟ج هيوبيس بأتك :رظنأ (4)

 . «ق» و لصألا يف صقن (ه)

 .ودودري هلصأو :لصألا يف (0)
 5١ص اج هيوبيس باتك :رظنا (9)

  لصألا يف صقت (0)

 .قمألا مخضلا :جَجنَمعلا (؟)

 .نيط اهفصت ءاسفنخ ملكا )٠١(

 )١١( «يداو هعب» يق صقن .

 5 راك



 لثمو ءَناَّدَر :نالُعَف لثمو ءَناَدَر :تلق نارْكَس لثم (”"هنم) تينب اذإف
 ءلُمَف تغدأ 5 غدت كنأ الإ ءناددّرو ءناَدْدَر :اهيف 2 ناد :نالعق
 اذهو ما ىلإ ٌمُض ملا ةلزنمب اهنأل ؛امي ِدَنْمُم ٌريغ نونلاو فلألا نأل ؛لعفو
 "أهيوبيس بهدم

 هنأ كلذ 5 هّتَلَعو ؛ ) !ناددّرو) ناَدْدَر :لوقيو ٠ غدي الف ”شفخألا اَمَأَق

 .نونلاو فلألاب قحلملا ةلزنمب

 مأ كلذ ىلع ليلدلاو ءاهب دمعت ال برعلا نأل ؛”كلذك رمألا سيلو
 ةلزنمب نونلاو فلألاو ءءاَسَفْيَمَخ :نولوقي 5 ردّصلا نورغصيف نارَقُيَعُز :نولوقي

 لوخد لبق هقحتسي امب ردصلا ىلع محي نأ اذه ىلع بجيف «ثينأتلا يفلأ
 هيلع نونلاو فلالا

 ا"”هيوبيس بهذم ىلع ءناَوُوَق :تلف تيوق نم نآلقف تينب اذإف |

 )١( «قق»او هرداو هب» يف صقن .

 .ةقااص ؟ج فصتلاو ؛6:؟ص ؟ج باتكلا :رظنا (5)

 فصنملا نم قباسلا عضوملا رظنا (9)

 . هب» يف صقن (5)

 قحلم وه :لوقيو «ناَددّرو ءناَدُدَر :لوقيف ءربظي نسحلا وبأ ناكود :ةذذص اج ينزاملا فيرصت يف (5)

 .لصفنملا ءيشناك نائيجي نونلاو فلألا نأل ءكلذ فالخ ىلع يدنع لوقلاو .ءانبلا مسيل رهظي كلذلف :نونلاو فلألاب

 ءاتارقيعز :انارفعز» نورفصيف ثينأتلا يقلأب الو «بسلا يءايب بحي ال ؟ هيف اب بستحي ال ريغصتلا نأ ىرت الأ

 :قدزرف» يفو ؛ «يريفس :لجرفسه يف نولوقيف ةعبرألا زواج ام نوفذحي ؟ امهوفذحل اهب اويتحا ولف

 . «ياوصلا وه « هيوبيسو ؛ليلخلا لوق اذهو « ..دزيرف

 .؟ذكفص الج ياتكلا :رظنا ()

 ساكة 



 الإ زوجي ال :اولاقو / «”سابعلا وُبَأو ."يقزاماو «”يِمْرَلا كلذ ىَبأو [ب 7101

 برعلا نأل ؛ةّيَغ اهادحإ يف ناواو عمتجي ال هنأل ؛ءاي واولا بلقت ءناّيوُق
 ٌةريخألا واولا بلقنتل ؛؟تْلعَف ىلإ هولقتو «ةلعلا هذبل ةّرَقلا نم ْتْلْكَف ُسبَكَتَت

 5 َيوَق هنم مسالا نأل ؛تلْعَف نوكي ْنَأ سايقلا ناكو «تيوق :اولاقف ءءاي

 ةض امهادحإ يف ناواو عقجا ام ىتف ءميرك وبف َمّركو ءفيرظ وبف َفّرَظ :ليق

 .انركذ ام ىلع ءايلا ملستل ؛اهلبق ام ابل رسكتاو ءءاي ةريخألا تبلق

 نم ةوّلُعَف ءانب يف لاق "هيوبيس نأ :كلذ يف هولاق ام يوقي اّممو

 5 0 0 ةيإ كر 4ع ا وعم
 اوبلقف ةض '"بهنيب نيواو اولقثتساف «ةوورغ :لصالاو ءةيوزغ :تؤزغ

 يف اَنَبنَت الأ بجو «َناَتْبْنَت ال ةَوُوْرَع :يف ناواولا تناك الف ءءاي امهنم ةريخألا

 .""ناَوق :كلوقك عامجإي ماغدإلا هيف زوجيو .ناوُوَق

 ةريخألا ءايلا بلقت ةيوبيس لوق ىلع ناَوُّيَح :تيبح يَ نم نالٌعَف ءانبو

 ناك ولو «لجرلا َوضَقَل :سايق ىلع ماللا عضوم يف اهنأل ؛ابلبق ام ماضنال ؛ًاواو

 )١( ؟"ج ةيفاثلا ىلع يضرلاو :اهكص :ج فصنلاو «”ذةص دج يفاريسلا حرش :رظنا ص؛؟!١.

 تنكسأو تغدأ تنش نإو هناوُوَق :تيوق نم نالَعَقن يف لوقتو» :؟ماص ؟ج ينزاللا فيرصت قف يذلا

 يذلا اذه :فصنلا نم 785ص يف ينزاملا مالك احراش ينج نبا لاق .هيوبيل ققاوم ينزاملا نأ ينعي اذهو «ىلوألا» ىاولا

 - هَناَوٌوَق رابظا ينعأ :لبق نم هيوبيس هلاق دق هلاق
 مل نمل يفبني ءهطلغ ناَوٌوَق :سابعلا وبأ لاقو» ::88ص ؟ج فصنلا يفو ,؛ةص هج يفاريسلا حرش :رظنا 8)

 . «ةكرحتم ةض امهادحإ يف ناواو عقتجت ال هنأل ؛ءاي ةيناثلا بلقيو «ىلوألا ركيف ءناَيوق :لوقي نأ غدي

 ككاص ١5ج باتكلا هرظنا 43

 .ةض اهلبق : «قد و دو «ب» يف (0)

 .اذاص ؟ج ةيفاثلا ىلع يضرلاو 241 ؟ج ينزاملا فيرصتو ةثةكص ؟ج هيوبيس باتك :رظنأ (5)

 .388ص ؟ج ينزاملا فيرصتو :؟ةؤص ١5ج هيوبيس باتك :رظنا 0

 5 يرو



 ءايلا ْبلقت الف ءناَعُّيَت :عيبلا نم نآلُعَف يف كلوقك ءبَلْقُت مل نيعلا عضوم يف
 .نيعلا عضوم يف اهنأل ؛اوأو

 عضوم نأل ؛أواو - اهلبق ام ضنا اذإ  ماللا عضوم يف ءايلا َتَْلَق افإو

 درت مو «َناَوْيَح :تلقل َدَّضَع نكس 5 ناَوْيَح تنكسأ ولو رييغتلاب قحأ مالا
 .هب دتعي الف ضراع نوكسلا نأل ؛ءايلا

 هلقنيو ؛ةض اهنيب ءايو وأو ٌمَمْجُت ال هنأل ؛يمرجلا دنع ناوّيَح زوجي الو
 .ناّييَح :لوقيف «نالعف ىلإ

 .ناوّوق :تلقل  هيوبيس بهذم ىلع - تيوق نم نالٌّعف تينب ولو

 "”ناواو عمجُت ال هنأل ؛ (ءانبلا ""”اذه) زوجي الف يمرجلا بهذم ىلع امو
 يف سيلو «نآلعُم (”اىلع) ريصي هنأل ؛اذه يف ءاي واولا ْبَُقَت الو :ةمض اهنيب
 ريظن ال اذبف «برعلا مالك يف ريظن هلام الإ ىَنْبُي الأ هبهذم حمو لعق ءاممألا

 .ءاممألا يف هل

 مالكلا يف هل سيل هنأل ؛هبهذم ىلع هؤانب زوجي ال :نآلعف كلذكو

 تبلق ءايلا نكلو «نيءايب ناَييَح هّلْطأ ”ليلخلا دنع «ناوّيَح» نأ لعاو

 .لصألا يف صفت (1)

 ....ءايو واو عمجت ال هنأل :لصألا يف 0

 تر ِق ص (5)

 .ريظن برعلا مالك يف هل نيل هنأل : ه» يف (9)

 شيعي نياو ؛اؤاص ١ج بضتقملاو كهدص ؟ج ينزاملا فيرصتو كةكص 5ج هيوييس باتك :رظنا (6)

 ,؟""ص ؟ج ةيفاشلا ىلع ىفرلاو :ةدص ١٠ج
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 فلتخيل ؛اواو ةريخألا ءايلا نم اولدبأف «نيءايلا عاتجال ةيهارك ؛اواو هدنع
 .يوَحَر يف كلذ اولعف !؟ «نافرحلا

 اغنإ انالَعَف نأل ؛نيعلا نكاس نالُمَف هلصأ ناَوَيَح :"سابعلا وُبَأ لاقو

 اهمزل اواو ماللا اوبلق ولف ءناَوّرْثلاو ءناّيلفلا :وحن ابارطضا نوكي ايف ءيجي
 لثم ناّيَح ريصيف ماغدإلا همزلي ناكو «ةنكاس ابلبق ءايلا نأل ؛ءايلا ىلإ بلقلا

 عمج اولقثتساو ناَيَيَح :اولاق "”منأك ءاواو ماللا اولدبأو «نيعلا اوكرحف '"''ماّيأ
 نإو «ييَحَر اولقثتسا !؟ ناييح اولقثتسا افإو ءاواو ةيناثلا اولدبأف :نيءايلا
 1 .لقنأ يِبَحَر ناك

 :لصألاو ءيوَيَغو «يوَيَح :تلق تييَغو ؛تييح نم ”لوُعْيَف تينب اذإو
 اهدعب ءايلا نؤكو ءاهنوكسل ؛ (”'ءاي) ةدئازلا ّواولا بلقَت «يوّيَعو '''يوُيَح
 ؛يوَيَح :لوقتف "ةّيَح ىلإ بسنلا ىلع يرجيام ابيلع يرجت مث ؛يّيح :ريصيف
 .تاءايلا عاتجا ةيهارك

 :ليلخلا نم لك يأر ؛ةاص اج بضتقملا يف دربملا لقت دقو .؛.مص اج هحرش يف يفازيلا كلذ ركذ )١(

 .يقاريلا حرش يف الإ ناويح مال يف صاخ يأر ىلع دريملل رثعأ لو اذه ءمسالاب ينزاملا ىلإ رشُب لو ءيفزاملاو

 .نايأ لثم :لصألا يف (5)

 .مهنإف : «ق» يفو .مبأل :لصألا يف 0)
 يف ىِلل .لمعتي الام ىلع ءاج هناف «ناويح» :مهّلوق امأو» : 580  ؟ةكص ؟ج ينزاملا فيرصت يف (4)

 «هميقاف لجر مسا «ةويح» ءاج كلذ ىلعو ءالعف هنم اوقتثي م كلذلف واو همالو ءءاي هنيع عضوم لمعتسم لعف مالكلا

 . (ايح) ناللاو .ا/ص ؟ج ةيفاشلا ىلع يضرلاو .هدص ١٠ج شيعي نبا :رظناو

 .؟الكص اج ينزاملا فيرصت :رظنا (ه)

 ”بيَعَو يِمْيَح : هق»او هرم يف (1)

 . «ب» يف صقت (0)

 .ةّيَحأ ىلإ : رم يف (4)
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 ّيِوَعْيَعو هيوَحْيَح :تلق تبيَعو «تييَح نم سيِرَمْرَم لثم تينب اذإو
 سايق ىلع اواو تاءايلا ىدحإ نم لدبُت كنكلو «َيَمْيَعو «يِبَحْيَح :لصألاو
 ام دض] .تاءايلا عاتجا ةيهارك 4/ يوَحَر

 هركذن ملام ىلع اهب لدَتْسُي (”هعورفو) فيرصتلا لوصأ نم ةلمج هذهف
 .لجو زع هللا ًءاش نإ هيلع سقو كلذ ربدتف «ةلاطإلا ةيشخ

 اا 2 ججصجببيلسللل

 )١( 0ي» يف صقت .

 قرد



 ماَغذإلا باب
 «قلحلا نم اهنكاّمأو ءابفانصأو «ةيبرعلا فورحلا ةفرعم كلذ ُلّوَأ

 .ةفشلاو ءناسللاو

 ....«ث «ت «ب ءأ :فورح يهو ءافرح نورشعو ٌةَعْنت ةيبرعلا فورحلاف

 .اهنم جرخت ًاناكم رشع ةتس اهلو «برعلا مالك بكرتي اهنمو ءاهلك

 :فرحخأ ةعبس اهنم جرخي نكامأ ةثالث .("”اهنم) قلحللف

 .فلألاو ءءابلاو «ةزمبلا :قلحلا ىصقأ نم

 .ءاحلاو «نيعلا :قلحلا طسوأ نمو

 .ءاخلاو «نيغلا :ناسللا يلي اًمم قلحلا ىلعأ.نمو

 .اهانركذ يتلا بتارملا ىلع ةيقلح فرحأ ةعبس هذبف

 :افرح َيَشَع '"ةينامث اهنم جرخي ةنكمأ ةسخ ناسللو

 نمو «فاقلا هنم جرخت ("ىلعألا) كنحلا نم هقوف امو ناسللا صقأف

 ناسللا طسو نمو ءفاكلا جرخم ىلعألا كنحلا يلي امم اليلق فاقلا عضوم نود

 فرط نمو «ءايلاو «نيشلاو ءميجلا جرخم ىلعألا كنحلا طسو نم هلباقي امو

 ؛ًافرح َرَثَع َدَحَأ جرم ايلُعلا اهفارطأو ءايانثلا لوصأ نم هطلاخي امو ناسللا

 نم «لادلاو ءءاتلاو ءءاطلا ايلعلا ايادثلا لوصأو ناسللا فرطل اهنم

 )١( «قه و «رد ف ةدايز ٠

 ِق اهتاقصو هقورحلا جراخ ىلع هي وبيس ملكت لذ
 لحال ل 0ص ؟ج

 ) )0هقن يف صقت .
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 ءءاشلاو ءءاظلا :ايلعلا ايانثلا فارطأو ناسللا فرط نمو ؛دحإو عضوم

 جرخم ايلعلا ايانثلا لوصأ قيوفو ناسللا فرط نمو ءدحاو عضوم نم لاذلاو

 جرخم موشيخلا نم هلباق امو ناسللا فرط نمو «نيسلاو «يازلاو ءداصلا
 حرم نونلا عضوم َقْيَوُف كنحلا نم هلباق امو ناسللا فرط نمو «نونلا
 .داضلا جرخم سارضألا يلي امم ىنملا ناسللا ةفاح نمو ءءارلا

 اهّجارخإ هيلع لَبْسَي مهضعب و ؛ىرسيلا ةفاحلا نم اهجرخي سانلا ضعبو)
 ايانثلا لوصأ يلي ام اهاندأ نم ناسللا ةفاح نمو « (اعينمج "7 نينا نم
 .ماللا ججرخم

 .انركذ يذلا بيترتلا ىلع ناسللا .نم جرخت افرح َرَّشَع"'ةينام هذهف

 لاو ءءايلاو ءءافقلا :يه ("و) فرخأ ةعبرأ اهنم جرخي ناناكم ةفشللو
 ءايلعلا ايانثلا سوؤرو «ىلفسلا ةفشلا نطاب نم جرخت اهدحو ءافلاف ؛واولأو

 .نيتفشلا نيب نم جرخت ('رَخألا) ةثالثلاو
 .انفصو يتلا فورحلا هذه اهنم اناكم رشع ةسخ هذبف

 ةنكاس تناك اذإ كلذو «مشايخلا وهو ءهنم جرخت (”رخأ) عضوم نونللو
 :ناعضوم ايلف «ديز نمو ,كنعو كنتم :وحن

 يبأ نع ؟؟هص ؟ج عمبلا يف هصتب يطويسلا هلقن نّْيَسوقلا نيب امو ءاعيمج نيتفاحلا نم : «ق»و هر» يف )١(
 يفو اذه «نيبناجلا نم نوكت داضلا نأ ىلع لدي اضيأ هيوبيس مالكو» :لاق نايح ابأ نأ يطويسلا ركذ مث ءنايح
 . هداضلا جرغع سارضألا نم اهيلي امو ناسللا ةفاح لوأ نيب نمو» ::«هص ؟مج هيوبيس باتك

 .افرح رثشع ةثس هليق : «به يف (9)

 ٠ . يد يف ةدايز (5

 ....جرخت فرحألا ةثالثلاو : «ىق» و ءا«ر» يفو « «ب» يف صقت (4)
 ل اناينا» يي صقن هز

 هال



 [ب م دغز]

 نم تجرح ةنكاس تناك اذإو ؛مفلا نم تجرخ ةكرحتم تناك اذإ

 .مشايخلا

 .اهانركذ يتلا ةيبرعلا فورحلا اهنم جرخت اناكم َرَكَع ٌةّنس هذبف

 :افنص ىثع ةتس يبف اهفانصأ امأو :لصف

 ةَيلْعَتْسْلاَو :ةحتفنملاو «ةقبطملاو :ةوخّرلاو «ةديدشلاو «ةسوممملاو ءةروبجا

 «ليطتسملاو ("'يَقَتْلاو) ريغصلا فورحو «نيللاو دم لا فورحو ءةَلفّتْسلاو
 .ةنغلا فورحو «يوابلاو «فرحنملاو رّركملاو

 ءهعم يرجي نأ سفنلا عني ىتح هعضوم يف داتعالا ىوقي فرح :ةروبجملاف

 :يه ('"و) افرح رشع ةعست اهتدعو

 ماللاو ءءايلاو ؛مجلاو فاقلاو « ("نيفلاو) «نيعلاو .,”7فلألاو / «ةزمبلا

 ؛ميملاو ءءابلأو ءءالظلاو «يازلاو «لادلاو ءءاطلاو ءءاراو :نونلاو ءداضلاو

 الإ اهنم ءيشب قطنت ْنَأ نكمي ال هنأل ؛ةروبجم تيّيَت افإو «لاذلاو وياولاو

 .نالعإلا :ريجلا ىنعمو ءاروبجم

 هنأل ؛ةسوُمُْبَم تيم افإو « ةَفْضَح كّتحشتتم ظفللا يف ابعمجي فرحأ ةرشع

 نأ نكمي سومبم لكو ؛توصلا ءافخإ :نْسَبلاو :ةّيفَخ اه قطني نأ "نكي

 تمر ولو ( ىفخُي يأ «َسْمْبي نأ روهجما يف نكمي الو انلعُي يأ هب َرَبِحُي

 )١( «ب» يف صقن ,
 )( «ق» و هرم يف ةدايز .

 ...ءايلاو فلألاو : هرم يف

 )( ...نكمي ال هنأل :لصألا يف

 .هب نّلْعَي يأ : «ق» و لصألا يق (ه)
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 نم ءيشب يأت نأ كنكمي ل روبجما نم نهوحنو ءءاطلاو.«نيعلاو ءفاقلا يف كلذ
 .ايفخ يأ :"؟اسوميم كلذ

5 

 نأ توصلا َعَنْمَي ىتح هعضومل هموزل 'ادتشي ””فرح) :"ةيدشلاو
 . (ةهعم ّيِرَجَي

 نم اهادع امو ؛ «ْتْبْطَق كذجأ» ظفللا يف اهعمجي فرخأ ةينامث اهتدعو
 :نيبرض ىلع وهف فورحلا

 هنأل ؛هيلع تفقو اذإ توصلا هعم يرجي فرح :وهو ءوخر اًمُهدحأ
 :يهو ءافرح َرْشَع ةثالث ةتدعو هعضول هموزل دكشي ا

 :نيشلاو ءيازلاو ءداصلاو «نيسلاو «نيعلاو ء ( ”'ءاملاو) ءءاحلاو ءءابلا
 .ءافلاو ءءاشلاو «لاذلاو ٠ (”داضلاو) ءءاظلاو

 ءوخرلاو ديدشلا نيب وهف ءتوصلا هعم يرجي ديدش :يناثلا برضلاو
 فورحلا هذه انلعج افإو « هانع وُري مل» ظفللا يف اهعمجي فرحأ ةيناث هتدعو

 ابعم يرجي نأ توصلا عنم يف ةديدشلا طرش ىلع اهنأل ؛ةوخرلاو ةديدشلا نيب
 ِيِرْجَي ؟ اهعم توصلا يِرْجي ام اهل ضرعي دق نكلو « (”اهيلع) هفقُو اذإ
 .ةَوخّرلا عم

 .هعم يربي نأ توصلا عني ىتح امومه : هبس يف ()
 .ةديدشلا امأو : هبه يف (؟)

 . «ق» نم ةطقاس «فرح» ةيلكو ء «ب» يف صقن (9

 .هعضومل هموزل مرلي : «ق» ف (5)

 , «ب» يف صقت (0)

 . هقم يف صقن (0)
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 دنع هتدجو فورحلا هذه فاصوأ يف انركذ ام عينج تزبتعا اذإ تْنَأو

 افإو ءءاظلاوءءاطلاو ءداضلاو ءداصلا :فرحأ ةعبرأ يبف :ٌةقبطملا اَمأَو

 ؛ةحتفنم اهادع امو ءكنحلا ىلع اهجارخإي قبطني ناسللا أل ؛ةقبطم تيس

 .كنحلا ىلع اهب ٌقبطني ال ناسللا نأل

 ةعبس يهو ؛كنحلا ةبج ىلإ ناسللا اهي ولعي فورح يبف ٌةَيلْمَتْتْلا اَمأو

 :فرحأ

 اهأل ؛"ةلفتكُم اهادع امو ؛فاقلاو ءاخلاو نيغلاو قابطإلا فورح

 .كنحلا ةبج ىلإ ناسللا اهب ولعي ال

 نم اهجورخ دعب توصلا اهب دتع يتلا فورحلا :يه نيللاو دملا فورحو
 .فلألاو غايلأو واولا :فرحأ ةثالث يو ءابعضوم

 اهلبق ام ةكرح تناك اذإ اهب دملا ىوقي امنإ "اهإف ءايلاو ياولا امأف

 .ةرسك ءايلا لبقو ءةض واولا لبق نوكي نأ كلذو ءاهنم

 ىلع - اهيفو ؛ (”اي) توصلا دادتما "نكي مل ةحتف ابلبق تناك نإف

 .اهنم اهلبقام ناك اذإ اهيف نوكي يذلا دملا نود هنأ الإ كَم كلذ

 ه) . : 3 . ا

 "هنأ :دم اهيف ناك احوتفم اهلبق ام ناك اذإ ءايلاو واولا نأ ىلع ليلدلاو

 .ةلفستم : «ق» يفو ءلصألا يف 0)

 .اهب دما ىوقي اغإف : «ق» يفو ءاهيف دملا ىوقي اإف : هره يفو « ...تناك اذإ اهيف ىوقي اهنإف :لصألا يف 0

 .نكيتي مل : «قدو هر» فو لصألا يف 5

 . «ق» يف ص (4)

 ...ءايلا عم ءاهلبق ام حوتقملا ءايلا زاوج ...واولاو ءايلا نأ ىلع ليلدلاو : هرم يف (ه)

 للا



 لاق ,"فْدّرلا يف ابلبق ام روسكملا ءايلا عم اهلبق ام حوتفملا ءايلاب اوؤاج

 : ("”يبلغتل ا( موُلُك نب وُرمَع

 قفإ ماس مها( ع مايلي ىف 0 ا 2 هام ف 2 سم

 هيض ابلبق وأوو ةرسك ابلبق ءاي ىلع ةينبص ةديصقلاو

 :اضيأ ايف لاقو

 ا”انيبعال يدُيَأب قيراَخَم نمو اَنِماَققوَس هنأ

 : (”لاضيأ) لاقو

 انوُج موقلا َدوُلَِج اَهَل َتْيَأَر امْوَي لاَطُبألا "نع تَعضُو اذإ

 كلذ نيب عمج هنأ انماع انيبعالو ءانوُج عم اَنيَرَح :هلوقب ءاج اماف

 هلبق ام ناك ايف دملا نود هلبق ام حتفنا ايف دملا ناك نإو ءدملاب ابلكاشتل
 .امويضم وأ اروسكم

 .اهنيب لصاف الو قورلا لبق نوكي يذلا دلأ فرح وه فدرلا (1)

 . «قع يف ةدايز (5)

 طقس حورشو 7١ص برعلا راعشأ ةريمج يف هرظناو ءةةص اج يلامألا يف يرجشلا نبا دهاوش نم وهو ()

 اذه يفو .حايرلا اهتكرح اذإ ضايحلا ىهو :رّدغلاب اهناعلو اهضايب يف عوردلا هبش «عوردلا يلاعأ نوتملا .ههذص دنزلا

 .تاكرخلاو فورحلا نم يورلا لبق ىعاري ام فالتخا وهو :دانسلا بيع تيبلا

 اهدحاو :قيراخلا» :هيفو ء (قرخ) سورعلا جاتو حاحصلا :رظناو ,75١ص برعلا راعشأ ةربمج يف وهو (4)

 . «ةلوتفملا قرخلا نم نايبصلا هب بعلي ام :قارخم

 . هاي» يف صقن (5)

 ,لاطبألا ىلع : هقع يف (1)

 . ًادون : توج . دالم برعلا راعشأ ةرهمج يف وهو

 ك7
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 ؟كلذب تيم (""و) ةنيسلاو «يازلاو ءداصلا :يهو «ةثالث ريفصلا فورحو

 .اهعضاوم نم تجرخ اذإ ريفصلاب هيبش اهيف عمي اهنأل

 .نيشلا وهو ءدحاو فرح :يشفتملاو

 .داضلا وهو ءدحاو فرح :ليطتسملاو

 .ءارلا وهو ءدحاو فرح :رركملاو

 .ماللا وهو ءدحأو فرح :فرحنملاو

 .مفلا ءاوه نم جرخي هنأل ؛فلألا وهو ءدحاو فرح :يوابلاو

 .موُسُيَخْلا يف َةَنُع اهنأل ؛ميملاو «ثونلا :ةئْقلا اقرحو

 )١( رد يف صقن ,
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 ماغذإلا لوصأ ةقب 8-5 ةفرَم باب
 ؛ةدحاو ًةَعْفر اهب ٌناسللا َمَقْرَيِل ؛دحاو فرح ةلزنم نيفرح ُلْعَج :ٌماغدإلا

 .نيبراقتملا ٌماغدإو «نيلثملا ُماغدِإ ؛نْيَبْجَو ىلع وهو «فيفختلل ًابلط

 نيتباك وأ ةماك يف دحاو سنج نم نافرح قتلي نأف :نيلثملا ٌماغدإ اًمَأَف
 .مأَد دقو هَل لقو دش ٌرقو ضَع :وحن

 :نيبرض ىلع وبف نيبراقتما ٌماغْدإ اًمأو
 امم امههوحنو ءاتلاو ءلادلا وحن جرخلا يف نابَراَقَتَي نافرح يقتلي نأ :اهدحأ

 .تدّس :وحن ءدحاو عضوم نم اهجورخ نوكي
 :وحت  اَمُهاَعْضْوَم دعابت نِإو - سنجلا يف نايراقتم نافرح يقتلي نأ :يناثلاو
 اذإف ءمفلا طسو نم رخآلاو «ةفشلا نم امهدحأو ؛دملا يف ناقفتي ءءايلاو قاولا

 ءايلا يف "(ءايلا) َتْسَعْمَأَو ءاي واولا َتْبَلَق انكاس اههنم لوألا ناكو ءايقتلا

 .هللا ءاش نإ دعب اهف هتقيقح ىلع فقتسو «لاثم اذبف هدّيسس :وحن
 ابنمو «ءيش هيف ٌمَعْدُم الو «ءيش يف ٌمَعْديالام فورحلا نم نأ معاو

 0 .هيف ٌمَعديو ْمَعديام اهنمو «"ءيش يف وه ْمُعْدْيالو هيف مَهْدَيام
 جرخي ءداتعالا فيعض فرح هنأل ؛فلألا :هيف ْمَعُدي الو ُمَعْدَّيال يذلاف

 .توصلا ءاوهب

 ىلع ةليضف هل فرح لكف :ءيش يف وه ْمْعْدُي الو «هيف ٌمَعْدي يذلا امأو

 .نم يف ةدايز ()
 ,اهشم ءيذ يف !«ق»او هدا يق )2

 « نرش



 [ب/1]

 ريفصلا فورح وحن كلذو «ةليضفلا كلت تبهذل دُأ ول امم فورحلا نم هريغ

 يف تَمْغْحَأ ول ءاّرلا "كلذكو) ءابيف يذلا:ريفصلا بهذل اهريغ يف ْتَمْغدَأ ول

 .(.ابيف يذلا ٌريركتلا بهذل اهريغ

 .دملا نم اهيفام بهذل اهريغ يف تغغدُأ ول نيللاو دملا فورح كلذكو

 .ةّلاطتسالا نم ابيفام بهذل اهريغ يف تّمغْدَأ ول داضلا كلذكو

 اهيف تسيل يتلا ةبراقتملا ةسناجتملا فورحلاف :هيف ٌمْعْديَو َمْغْدّيام اّمأو

 .ماغدإلا يف لوزت َناَعَم

 يف فرح لك كح ركذ دنع ابليصفت ىلع "'فقت) ''(تنأ) ةلمج هذبف

 َبٌرَقَيَل مجعم لا /فورح ىلع افلؤم كلذ قوُسأ انأو ."'هنم (عانتمالاو ماغدإلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هظفح لّيسَيو هدَخَأم

 :نيبرض ىلع ماغدإلا نأ ملعاو

 ماغدإ مزليف ””(ةدحاو) ةماك نم دحإو سنج نم نافرح يقتلي نأ :اهدحأ

 :هلوق وحن رعشلا ةرورض يف الإ كلذ راهظإ زوجي الو يناثلا يف اهنم لوألا

 اااوندَض نإو ماَوقأل ُدوُجَأ ىنأ

 .اونض الإ مالكلا يف زوجي الو

 :نيمسق مسقتي اذهف «نيتماك يف دحاو سنج نم نافرح يقتلي نأ :يناثلاو

 .ريركتلا بعدل تغغدآ ول ءارلا كلذكو «ب» يقو ءلصألا يف صقن (1)

 قد قف ةدايز 12

 .«ب» يف صقن (5)
 يذلا ريركتلا بهذل اهريغ يف تغغدأ ول ءارثا كلذكو :ةرابع هنم عانتمالاو :هلوق دعب لصألا ف تمحقأ ()

 .لصألا يف اقباس اهناصقن ىلإ ترشأ نأ قبس يتلا ةرابعلا يهو ؛ابيف

 ا4قنا و يببا» 00 صقن (2)

 .ةرصبتلا نم قيس ايف /؟/ص فيعضتلا باب يف هب دابشتسالا قبس دقو ءانه رركم دهاشلا اذه (7)
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 اهيف ماغدإلاف ءاكرحتم يناثلاو ءانكاس لوألا فرحلا نوكي نأ :اههدحأ

 .هَّل لقي مو ؛متاَخ حْرَي مل :وحن مزال بجو

 (ال) بجاو ٌريغ ماغدإلاف ٍنيكرحتم نافرحلا نوكي نأ :يناثلا مسقلاو

 مهدت مل تئش نإو «تْسَغْدَأ تْئش نإ ؛ريخم تنأو ءرعشلا يف الو مالكلا يف

 فرحأ ةسمخ تلاوت اذإ نيتماك يف نيكرحتلا يف ف ماغدإلا نوكي ام نسحأو

 كُل لَعَج :وحن تاكرحلا يلاوت لقثل ؛””ماغدإلا نسحيف تاكرحتم ادعاصف

 وهو ناج مْعْدَت مل نإو ءانسح ناك َتَْهْذَأ اذإف ؛كّصيمَق قّرَتو هديل لعفو
 .نيكستلاب فيفختلل ابلط غدي امنإو ءلصألا

 ل

 اهنم لوألا فرحلا لبق ناكو .دحاو سنج نم نافرح ىقتلا اذإ هنأ ماعاو

 هلبقو نكس اذإف ءهناكسإ نم دبال ثدملا فرحلا نأل ؛ماغدإلا زجي ل نكاس

 نأ الإ ؛ةماكلا ل رخآ ىلع فقولا ريغ يف مودعم كلذو :نانكاس ىقتلا نكاس

 ماغدإلا ذئنيح زوجيف نيللاو دملا فورح نم فرح لوألا نكاسلا نوكي

 ةدحاولا ةماكلا يف مزال اذهو :ةباشو أ اذامو ءّدار :وحن '”(هدعي)

 :كلوق وحن .ماغدإلا كرتو :ماغدإلا يف ريخم تنأف نيتماكلا يف اَمأو
 تهراكسا )ا © منيل خل ثلا © يرو 01 ةلرم

 )ا .«ق» و «ب»م يف صقن )١(

 .نيتكر حتم نياك ف ماغدإلا نوكياس نحأو دل يف (؟)

 .تاكرخلا يلاوتل ماغدإلا لحيف :«ب» ف هول

 رم يف صقن (4)

 .تامو :لصألا ىف يف 0(

 .ينوماظي مبف :«يم يف (5)

 .«ق»ااو «ب» ف صقن ()
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 يف ماغدإلا زاج افإو «غدملا لبقام نوكسل ؛نسحأ اذه لثم يف نايبلاو
 راص دق ءايلاو ىاولاو فلألا ّنَأل ؛نينكاسلا نيب عملا عم وحنلا اذه "”(لثم)

 ٌلَوْطَأ دودمملا فرحلا نامز نأ ىرت الأ ءةكرحلا ةلزن دملا نم '”ابيف ""/م)

 راصف (؟هريغ نامز نم لوطأ كرحتملا فرحلا نامز من 65) هريغ نامز نا

 كرحتملاب طلتخا دق غدملا فرحلا "نأل ؛ةكرحلا ماقم موقي دملا نم اهيف "ام

 دحاو فرح ةلزثب راصف «ةدحاو ةعفر ”(ابنع) ناسللا َمفّرو هدعب يذلا

 .لجو زع هللا ءاش نإ كلذ فرعاف ءاهدعب ماغدإلا زاج كلذلف ءكرحتم

 .هق» يف ةدايز ()

 .هق» يف صقن (؟)
 .ابيف لصألا يف 0

 ؟هريغ نم انامز لوطأ دودملا فرحلا نامز نأ ىرت الأ :س يف (5)

 .هر»ا و «ب» يف صقن (5)

 ...دلا نم اهيفام ةلزنمب راصف :لصألا يف ()

 .نألو :س ف (0

 .لصألا ف صقت (4)
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 ماغذإلا يف مَجْممْلا فورح ماكحأ هيف ٌرَكَدُت ب باب اذه

 .ث «ءت «ب أ بيترت ىلع

 امنإو ءافلأ فورخلا ةده لوأ يف ىف ىّبَست 5 يتلا يو ءةزميلا :كلذ لَوأَف

 عقتال فلألا نأل ؛ةقيقحلا يف ةزه ىطو «فلألا ِه هروصب تك م ابنأل ؛ًافلأ اقوم

 .نكاسب ًءادتبالا زوجي الو ءةنكاس الإ نوكتال اهنأل ؛ًالَوَأ

 يف كلذو :ةفعاضُم اني نوكت نأ الإ | ملثم يف غْدتال ةزمبلا نأ ملعاو
 َ م قزل]

 نم ناَْوُجَو ء ساؤُرو "لاّؤُس وحن ةرمه هتيع امم 7 ف :لّمفو ءلاَّمُف

 .توصلا '”(نم) وهو «”ار أجلا

 لاق ءرْؤْجَو ءلؤس :تلقف "'تغدأل /لّمُف ىلع ارئاجو ءالئاس َتْعَمَج ولو
 (كزس متعوإ (1]) 0”
 يلدبلا لخنتملا

 زوُجح ٌرْيَخلا هنع سانلا سب نم :(َكِلَتْبُم ُناَعْوَج "ينءاج هنأ ول)
 أ هد (5) م

 ساي عمج (لّكف) سو

 كلاس :ريقفلا لئاسلا عج عمو ؛الئاس ىمي ريغقلاو 1 :(لأس) ناسللإ ِق هلل

 .هره و «ي» يف صقن ةيلكلاو «(سأر) ناسللا ؛رظنا ءسوؤرلا عئاب :سأأرلا (؟)

 .روجلا نم قا فد ناوجلا نم :هرد و «با» ِق 0

 .لصألا يف صفت (5)

 وجو هلؤُم :تلقل لمُق ىلع.. :هر» يف (4)
 58ص فلتخلاو فلتؤلا :رظناو ءلخنملا :مي» يفو ءلصألا يق ()

 ١1؟77”ص نييلذبلا ناويد :رظنا (9)

 جاتو ناسللاو ,107/ص يلآللا طمس :رظنأو ءا؟ذهص ١٠ج شيعي نبا دهاوش نم وهو .«ق» يف صقت (8)

 .(كلع) سورعلا

 .«ه يف صقن (4)

 5 دروبك
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دإ الق نيعلأ عصضوم ريغ يف نات علا اذإ 0 (امألو
 نأل ؛ اغ

 يف م هرم

 ا"اساّتو نيتزمبلا َقَّقَحُي ناك قاحسإ "يبأ َنْبا نأ اوعزو :"”هيوبيس لاق

لوق ىلع ماغدإلا روج دقف ةَقيِدَر يطصو ؛كعم
 ٌماغدإ روحت يعي ءالؤم 

اك تإو ءالؤه لوق ِق اَمَمَتْلا اذإ نيتزمبلا
 .كوبأ رق :وحن «ةفعاضُم ِنّيَع ريغ اتن

 "ازمبلا باب يف قيقحتلاو «فيفختلا يف نيتزمبلا مح انركذ دقو «كلذ وحنو

 بَطَي 25 0 ص - ةدحاول ةماكلا ف. كنوتك | انمدق

 .كِلاَي بَهَذَي م وحن :نيتهاكلا يفو "بط وبف

 ؛ًافيفخت "وغْدَأو ىلوألا ًءابلا نكمأف «ْبعْبَتُي "بهذل» :ورع وبأ أرقو

 )١( هق» يف صقت +

 .1؟'ص ؟ج ةيفاشلا ىلع يضرلاو ,١55ص دج يقاريسلا حرشو ء١٠3 ص ؟ج باتكلا :رظنا (0)

 .ةرشعلا ءارقلا دحأ يمرضحلا قاحسإ نب بوقعي دج يرصبلا يوحنلا يمرشحلا قاحسإ نأ ني هللا دبع وه )

 هنع ةءارقلا ىورو ءمصأع نب رصنو :رمعي نب حي نع اضرع ةءارقلا ذخأ , للعلا حرشو سايقلل ديرجتلا ديدش ناك

 فراعلاو ٠ص نييرصبلا نييوحنلا رايخأ :رظنا .ةئامو ةرخع عبس ةنس قوت «ءالعلا ني ورمع وبأو ريع نب يبيع

 .١15ص اج ةيابنلا ةياغو :55ص تسربفلاو ١ ص

 ءسانو :«ق» قو لصألا يف (:)

 .ةرصبتلا نم قبس ايف 795 _ + ص :رظئاو ؛ةزمبلا باي يف :«ق» يف (5)

 .قشاعلا :بّصلا (5)

 .هب ملاع يأ اذكب بط نالف :لافي :لاع يأ منقلب بط لجر» :(ببط) نانا يف 0

 .ةرقبلا ةروس نم ٠١ ةيآلا (0)

 .58:ص اج رشنلاو 285 55 5ص رثبلا ءالَْضُق فاحتإو هكص يتاعملا زاربإو ١7ص ريسيتلا :رظنأ ()
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 0 . انآ 7 ل 8

 «نينكاس نيب عملاو ”"ماغدإلاب ياَمِب "بْعُرلا# :هنع يكحو ءتاكرحلا ييلاوتل
 .وِرْمَع يبأ نم ءافخإلا ىلع كلذ اولمحو :نييرصبلا دنع زئاج ريغ اذهف

 اذه لثم 52 نينكاس نيب اوزاجأ دو ا" تديفوكلا يَ

 .ًادمحت بّلْطاَو ءأرْطُم بحص :كلوقك عملا يف ءابلا ْغْدّتو

 :4ياَنَعّم "'بكزا َيَنْباَي> و «ءاَقَي ْنَم 'ٍبْدَعُي» :ورع وبأ أرقو
 .كلذ زاوج يف فالخالو

3 

 .رظناَف به اك «براق اقتلل ءاقلا يف ءابلا غدتو

 جّرُدَت تَماقو ٌيضاَت تَبَهَذ :وحن ابلثم يف معْدَت ءاتلاو :لصف لاا

 ءاتلا ِق ابتعد :ىلوألا ءاتلا تْنَكّْسَأ ءاوُلتتفا :لصألاو ءاوُلتق :لوقتو

 .نآرمع لآ ةروس نم ٠6١ ةيأآلا )١(

 ورمع يأ بهذم اذهو ء..«امب بعرلا»و كميعتي بهذل» ورم وبأ أرق» :/١8ص اج يئاريسلا حرش يف (0)

 .«ماغدإلا يف ةريثك فورح يف نينكاس نيب عجلا يف هنع ءارفلا هاكح يذلاو

 ئرمع يبأ نم ءافخإلا ىلع كلذ اولحو ءنويرصبلاو هيوبيس هابأ دقود :١18ص دج قاريسلا حرش يف

 .187ص ١٠ج شيعي نبا :رظتاو .««نوُيفوكلاو «ةارفلا نينكاس نيب عملا زاجأو
 ماغدإلاب أرقو «مكيساحي» ىلع افطع «بذعي» مزج ةءارق ىلع ةيآلا يف ماغدإلاو .ةرقبلا ةروس نم ؟86 ةيآلا ()

 .قرطلا ضعب نم نولاقو ؛ةزمحو يثك نبا نع ماغدإلا دروو .شمألاو ٌيديزيلا مهقفاوو :فَلَخ اذكو ءيئاكلا أَضْيَأ
 فاحتإو 21 03ص ؟جو :؟527/ص اج رشنلاو 146 ءال؛ص يناعلا زاربإو «غ6 :" 8ص ريسيتلاو ء1ا86ص ةعبسلا :رظنا

 .اذؤ4 ترص رشبلا ءالضف

 نع فالخب ةعبرألا مهقفاوو :بوقعيو :يئاسكلاو هورمع وبأ :ماقدإلاب | أرق دقو .دوه ةروس نم 45 ةيألا ()

 نوقابلا أرقو ءدالخو :نولاقو «صاعو ,ريثك نيا نم لك نع أضيأ ناحيحص نابجولاو «شنْعألاو صصْيَحَم نبا
 .5:0 5ص ىشيلا ءالضق فاحتإو ,1؟ ١١ص ؟ج رشتلاو ::هص رييتلا :رظنا .رابظإلاب

 .«ب» يف صقن (1)

 .يثمت ثماق يآ (9)

 ل هج
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 ّفلُأ تطقس َفاقلا تكرحت اَمَلَف «نينكاسلا ءاقتلال ؛”فاقلا تئتكو «ةيناثلا

 ٍ 001 .لضولا
 .ءاتلا ةكرح اهيلع ىَقْلَت أب فاقلا حتف زوجيو

 :ظافلأ ةعبرأ ماغدإلا عم هيفف نوُلَتَتقَي :وحن هلبقتسم امأف

 .فاقلا ىلع ءاتلا ةكرح ْتَيِقْلَأ ""(و) فاقلا حتفب نوُلْتَقَي ""(:اهدحأ)

 .نينكاسلا ءاقتلال ؛فاقلا رسكب نوُلَتَقَي :يناثلاو

 ؛يلا اورسكف رخنم اولاق ا؟ «عابتإلل ءايلاو «فاقلا رسكب نوُلَّقي :ثلاشلاو
 .ءاحلا ةرسكل اعابتإ

 عتجيف «فاقلا نوكس عم ءانلا يف ءاتلا ماغُحِإ :ؤهو هفيعض :عبارلا هجولاو

 ىلع كرتو «فاقلا َكّرَحت ل ماغدإلل ًءاتلا َتَنَكَس اذإ هنأ كلذو ءنانكاس

 .هوركذ ا؟ هانركذف مهضعب هركذ دق هنكلو ءفيعض '!اذهو ؛هنوكس

 تَصغدُأ ءالاَتتْقا :لصألاو فاقلا حتف روجي الو ألات :هردصم يف لوقتو

 .لصولا فلأ تْطَقَسو :فاقلا تكّرحو ءءاتلا يف ٌءانلا

 نإو هكرتو ماغدإلا يف ريم تنأ لب امزال هوحنو اولتتقا ماغدإ سيلو

 ىوقأ طاَسؤألا أل ءانْيوَق اطسو اَنَعَقَو امل اهنأل ؛ةدحاو ةماك يف نافرحلا ناك

 «فارطألا يف ىوُقَي َلالْعإلا نأ اك ,لالعإلا نم برض ٌماغدإلاو «فارطألا نم

 هيف فْكضو ءهتّوقل طسولا يف /راهظإلا يوق كلذلو ءطاسوألا ف فُعضَيو

 1 .ماغدإلا

 رمحا ةلزنمب اهولعجي ملو اذه يف نيءاتلا اوربظأ :لاق نأب''هيوبيس جتحاو

 .فلألا تركو :«قد يف )١(

 .«ق» يف صقن )١(

 دين يف صقن (؟)
 .«ق» و هرهاو

 .١٠؟؛ص اج يقاريسلا حرش :رظئاو «كلذو :«ب» يف (4)

 .١13ص ؟ج .باجكلا ؛نظنا (6)

 ةكك*



 ٌيَمْحا يف ًءارلا ينعي :ةدايزسلا هذهمل مزال ةفيعضتلا ّنأل  َرَرَمْحا :هلصأو -

 .اهلثم لعَتفَي ءات دعب نوكي نأ مزلي الو :هبابو

 دعب يذلا فرحلا نآك اَمَلَف ؟لمَتْغَيو ءلحّتْرَيو ٌعمَتْسَي :"'(اولاق) مارت الأ
 يف ًارّيَخُم تنك كلذلف «نيتلصفنملا هبشأ ءات نوكي نأ.مزليال لاعتقالا ءات

 .راهظإلاو ماغدإلا

 :دحاو عضوم نم جرخت اهنأل ؛لادلاو ؛ءاطلا اهيتخأ يف ءانلا ْغدّتو
 0 لطخألا لاق ءكَراَذ تعثاو ءًابلاط تعنا :كلوقك

 ُريصلا اهلوح ىتْبَت قلبا نم ةَمْنَرُم ًانادع ةناَدُغ ْرَكْذاَو
 40"ةقئاَط تلاَقَول :لجو رع هلوق هلثمو «لاّدلا يف ءاتلا غدأف انادْنع :ديرُي
 .4اَنكتوْعَد "تَبيجأ» :لجو ّرع هلوقو

 تَعْنا :كلوقك «نيعضومل اهترواجنل ؛لاذلاو ءءاثلاو ءءاظلا يف ءاتلا غدّتو

 "تناك :لجو زع هلوق كرقو .(كلَذ "تلاقو) أَتِباَف تبَرَضو ءالاط

 .ناب» يف صقت )١(
 ك١1ص هنأويد :رظتا (؟)

 جاحصلاو ؛41؟ص ةيفاشلا دهاوش حرشو ؛5/ص ؟ج فصنلا :رظناو :,١79ص اج قاريلا دهاوش نم وهو

 اهوبأ مث نم ةليبق :ةنادغ «(ندغ) و (قبح) سورعلا جاتو «ندغ) و «قلبح) و «مدتع) ناللاو (ندغ) و (قيح)
 عطقي ءيش يهو ؛ةغزلا تاذ :ةغزللو هَل دالؤأ نم خْدجلا وهو دوُتَع عمج وهو نادّنع هلصأ نادعلاو ءعوبري نب ةنادغ

 «ةريص ْعْنَج ٌُرْيَصلاَو ٍنْدَلا دالوأ ةددشلا ماللاو ةدحولا ءابلاو ةلمهملا ءاحلا حتفب ىَلَبْخاَو ءاقلعم كرتيف ريعبلا نذأ نم

 .قرش الو مهل ركذال ةاعر مينأب موقلا ءالؤه وجي. .ةريظحلا :يهو

 .5ص فاحتإلاو ,1؟ص ؟ج رشنلا :رظنا هبجاو انه ماغدإلاو .نارمع لآ ةروس نم 7١ ةيآلا ©

 رظناو عفان نع رابظإلا يور هنأ ١١ص ةعيسلا يف دهاجم نبا ركذ دقو .سنوي ةروس نم 157 ةيآلا (:)
 .؟ص ياعم زاربإ ؛اضيأ

 .«ر» و هعب» يف صقن (5)

 ءةزمجو بصاعو ءرماع نباو ةورمج وبأو ءشرو نع قرزألا :ماغدألاب أرق دقو :ءايبنألا ةروس نم ١١ ةيألا (0)
 .52ص رشبلا ءالضف فاحتإ و ::ص ؟ج رشنلاو ؛35ص ةعبسلا :رظنا .فلخو «يئاكلاو
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 .ماغدإلاب 4من "تبْحَر» و 4ةَملاَظ

 اتاَيقْلَمْلاَفِ كاَوُرَذ "تاي راذلاو» : "ورع يأ نع "يدي رّيلا ىورو

 .لاذلا يف ءاتلا ماغدإي «أرْكذ

 :كلوقك يازلاو «نيسلاو ءداصلا يهو ءريفصلا فورح يف ءاتلا ْغدّتو
 م 2. ع ىلإ 5 1 ص 5 0

 .ةدرز تعنإو «ىَملَس تبطهدو ءارياض «كثرصعب

 يف ءاتلا ماغدإي ياَحْبُّص "تاَريغُمْلاَفِج 4اَنّص "تاّفاّصلاو» :مبضعب أرقو

 ءةزجو شفخألا قيرط نم ناوُكَذ نياو ماشهو ءئىرمش وبأ ماغدإلاب أرق دقو .ةيوتلا ةروس نم ؟6 ةيآلا )١(

 .؟مثص رشبلا ءالضف فاحتإو :.3 ١5ص ةعبسلاو :0  ؛ص ؟ج رقنلا ءرظنا .يئاسكلاو

 هتيحصت يديزيلاب فرع ءةقث ءىِرْقَم هيومن .يرصبلا يودملا ةريفلا نب كرايملا نب ىَبْحَي دمج ويأ وه ()

 وبأو «هدالوأ هنع ةءارقلا ىورو «ةزمح نعو ىرم يبأ نع اضرع ةءارقلا ذخأ .يدبملا لاخ يريْمحلا روصتم نب ديزي

 باتك» اهنم فيناصت ةدع هل ةريسي فورح يف ورمع ابأ هيف فلاخ رايتخا هلو ,يبوسلا بيعش وبأو ءيرودلا رع

 تايقوو 25797 5/0 ص ؟ج ةيابنلا ةياغ :رظنا .نيتئامو نينتثا:ةنس قوت «دودملاو روصقملا باتك» و «سداوتلا

 .له - 7ص تسربفلاو 777 ١7ص هج نايعألا

 ,امث4؛ص اج قاريسلا حرش :ةرظنا (؟)

 203؟١ص ةعبلا :رظنا .بوقعي اذكو ءةزمحو ورم وبأ ماغدإلاب أرق دقو :تايراذلا ةروس نم ١ ةيآلا ()

 .ءالضف فاحتإو ٠ -ص اج رشنلاو 77ص هج طيخلا رحبلاو ءالاص يتاعللا زاربإو ء145 ةص ريسيتلاو

 .4؟١ص رشبلا

 .بوقعي نع اذكو :هفرط دنحأ نم دالخ نع اضيأ ماغدإلا ةءارق تيورو .تالسرملا ةروس نم ه ةيألا (ه)

 .١57ص رشيلا ءالضف فاحتإ و «4ة؛ص يناعملا زاربإ .كاه دك 186ص ريسيتلا :رظتا

 .ىمُيلُس :«ق» و هبه يف (0)

 مهقفاوو «بوقعي !ذكو ةزمحو هقرط ضعب نم ورم ويأ ماغدإلاب أرق دقو .تاقامعلا ةروس نم ١ ةيآلا 0

 نأل ءدوجأ نايبتلاو» :ءارفلا لاق مث تافاصلا ةيآ يف داصلا يف ءاثلا غدي ناك دوعسم نبا نأ ء ارقلا ىورو .شمعألا

 85ص ريسيتلاو (045 ١35ص ةعبسلاو 788 ص ؟ج ءارفلل نآرقلا يناعم ؛رظنا «نايبلاو ليصفتلا ىلع تيتب ةءارقلا

 .ة61ص رشبلا ءالضف فاحتإو 5٠ ١ص اج رشنلاو 700ص الج طيحلا رحبلاو 46/ص ناعما زاربإو

 جازدأْلا دنع غدي ىرعع ويأ ناكو ؛هقرط ضعب نم ورع يبأ ةءارق ماغدإلاو .تايداعلا ةروس نم * ةيآلا (8)

 035١ ص ةعيسلا ؛رظنا .هتع فالخب ألخ ميقاوو «بوقعي اذكو :ةزج اضيأ ماغدإلاب ًارقو .ةماخ وبأ ركذ 5 فيفختلاو

 .هاص رشبلا ءالضف فاحتإو "١٠ص ذج رشنلاو 4غ ء4407ص يفاعملا زاريإو 255 اذه ص ريسيتلاو 7
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 "”ءاغدإب) «نيلوألا "اةنُس تضم و 4لباتت "عبس تَنَبْنأ» :ًأرقو .داصلا

 4«مفاتذز "تبخلو 2 *'هاَرْجَز "'تارجازلاَف# :ًارقو .(نيلا يف ءاتلا

2 

 :!لبقُم نبا لوق  داصلا يف ءاتلا ماغدإ يف - "هيوبيس دشنأو

 رم ا

 ًالآلز حابّرلا هٌَّقَفَسُت ُىَرعب ةماحغ َريِبَص تقبع اقأكو

 رابظإلاو ماغدإلا دروو .قلخو ءيئاكلاو ؛ةزحو ورم وبأ ماغدإلاب أرقو .ةرقبلا ةروس نم 57١ ةيآلا )١(

 ٠ص ؟ج طيحلا رحبلاو :١17ص ةعبسلا :رظنا .رابظإلاب نوقابلا أرقو ؛ءقرطلا ضعب نم ناوكذ نباو ءماشه نع
 ل35 ىح# قص رشبلا ءالصف فاحتإو .هص ؟ج رشنلاو

 «145ص يتاعملا زاربإ :رظنا .فلخو ءيئاكلاو ةزنحو ىرمع وبأ ماغدإلاب أرقو .لافثألا ةروس نم 8 ةيآلا (؟)

 385 - 6١58ص رثبلا ءالضف فاحتإو :هص ؟ج رثنلاو

 .«ب» و لصألا يف صقن ()

 .هتبثأام حيحصلاو .تارجازلاو :خسنلا عيمج ف (4)

 ءابيرق يضم دقف ةروسلا سفن نم ىلوالا ةبآلا جيرخت :رظنا .تافاصلا ةروس نم ؟ ةيألا (©)

 يتوجادلا قيرط نم ماشعو ءفلخو ءيئاكلإو ةزمحو ءورمع وبأ ماغدإلاب أرقو .ءارسإلا ةروس نم 9 ةيآلا (1)

 مص ؟ج رشنلاو ء1456ص يناعلا زاربإو :55 - 2ص ريسيتلاو ءا١7ص ةعبسلا :رظنا .يناولحلا نع نادبع نباو

 ,5؛6 ,”؟ص رثبلا ءالضق فاحتإو

 .لالزر بصتب يريصلا ةياورك هتياورو .5!5 ص ؟ج باتكلا :رظنا (9)

 :انكه ناويدلا ةياورو 55ص هناويد :رظنا .لبقم نب مق همسأو 00

 لالز ات يرل هه قُقَست ىّرَحِب ةباسس حيرَق تقبتغا امو

 لالز بصنب هداشنإ أو يورلا ةضوفخم ةديصقلا نأ ىلع يري نبا نع القن ناللا يف روظنم نيا هن دقو

 :قابتغالاو ءاهقير بيطي ةأرما فصي رعاشلاو :(قفص) سورعلا جاتو (حيرق) و (ارع) و (ققص) ناسللا :رظناو طخ

 ٌريْطَي هضعب نأك باحسلا نم بكارتام :ريبصلاو ءمونلا ةبلغل ابمعط ريغتي هاوفألا نأل ءركذلاب هصخو ءيشعلا برش

 .ءانفلاو ةحاسلا صقلاب اًرقلاو :ةباحسلا يهو ءةماغلا ىلإ هفاضأو ءهعماب هاّبسف ءرطم انه هب دارأو ءهسبحي يأ اضعب
 نمدلا هطلاخي ءانفلا نأل ,ىنعملا يف نسحأ وهو :ةرورض رصقيو هديري نأ لقحيد : يرقنثلا لاق ءيراعلا ناكل :دملابو

 .بذعلا :لالزلاو ءهيرضتو هيلع فلتخت :هعفصتو ««ردكيو هتيشاغ رثكذو

 5 ار 7



 يبرع نايبلاو «"َنوُعَمَسَتَيال :ديري "هَنوُمَتَدَيآل» "(مهضعب) أرقو :'"(لاق)

 اثابتعسو :هيوبيس لاق «ةمرُم تقْنا :كلوقك داضلا يف ءانلا غدت
 ا

 :'"دَشْنَأو ءبرعلا نم هب قثوي نّمم
 ُهَيئاَكَر م ضف راك

 .داضلا يف ءاتلا غدأف

 .داضلا يف "”ءانلا ماغذإب اخص تاياعلاو) د ورمخ وُبَأ ف

 .نيشلا ف ءانلا غدأف ' "يا ةقيزأبا و :ورمحج وبأ أرقو

 .اذص ؟ج هيوبيس باتك ؛رظناو «ق» يف صقت )١(

 نب هللا دبعو ءباّثو نباو ءهنع فالخب سابع نبا نيلا يف ءانلا ماغداي أرقو .تافاصلا ةروس نم 4 ةيآلا (0)

 وبأ لاق «نيسلا فيفختب «نوُعَبْدَيال» ؛روبجلا أرقو .شعألا مهقفاوو «فلخو صفحو :يئاسكلاو ؛ةزمحو :ةحلطو ؛ماسم

 :رظنا .ءافصإلا ىتعم هنضتل ىلإب هادعو ؛«نولوزعل عْيَتلا نع مهنإ» :هلوقب - نوعسسي اوناك نإو - مهعامس ىفن» :نايح

 فقاحتإو ,؟ةةرص ؟ج رشتلاو :828ص الج طيحلا رحبلاو :45ص يتاعملا زاريإو 38ص ريسيتلاو ,ةأص ةعبلا

 .؛ةةص رشبلا ءالخق

 .نوعتيال ؛ديري :«ب» يف (؟)

 .لئاقلا ةلوبجلا هتايبأ نم وهو 47١: ص ؟ج باتكلا :رظنا ()

 .هب قثوي نمم انعمسو :لصألا يف (ه)

 .ليإلا نم لحاورلا يهو «باكر عمج بئاكرلأو ,1؟ص ؟ج برقم او ههيرم هج يقاريسلا حرش ؛رظناو

 .تجضو بئاكرلا تراثف فايضألل اهرحتي مث اهيقرعيل هبئاكر ىف هفيسب راث الجر فصي

 .تايداعلا ةروس نم ١ ةيآلا ()

 :ةاكص ةعبلا :رظنا .نوُريخ نبا اهب درفنا هنع ةياور ِق دالخ اذكو :بوقعي اضيأ ماغدإلاب أرقو ()

 .541 ١7ص رشبلا ءالضف فاحتإو تدهص اج رشنلاو ءقةح الص يناعملا زاربإو 52ص ريسيتلاو

 «نييراقتملاو «نيلثلا نم ورمج وُبَأ همّعْدَأ ام عيمج بوتعي غدأ دقو اذه ,رونلا ةروس نم ١ :؛ ناثيألا مز

 .57ص رشبلا ءالضف فاحتإو ؟دهص ١ج رشنلاو :/؟ص يناعملا زاربإو :756ص ريسيتلا :رظناو
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 .كي وبيس هركذي مو « ميجا يف ءاعلا مَغْدَتو

 يتلا "اةّنُج ةّئَرَولو 4اَعيِمُج "'هُرِعْلا هللف» :ورمع وبأ أرق '"او)
 .4 يحج اة +

 هللا ًءاش نإ كلذ فرغاف ءاهسْفَن ىو ايف مدت افرح َرَشَع َدَحَأ هذبف
 .ىلاعت

 - :يهو ءاهريغ فرحأ ةرشع يفو ءاهلثم يف غدت ءاثلاو :لصف

 ءيازلاو ءنيسلاو ءداضلاو «”(لاذلاو) ءاظلاو ءلادلاو ءءاطلاو ءءاتلا

 .نيشلاو ءداصلاو

 :وحن لاذلا يفو «ةثالُّث "ثلاث :وحن ابلثم يف ورع وبأ اهمندأف

 يفو ”4«بّعش ثالث» :وحن نيشلا يف ّريكلا اهميذُيَو «كلذ "ثْزَحْلاج
 ««فيض '"ثيدح» /ةوحن داضلا '"يفو ؛4ْناَمْيلُن "ثرَوو# :وحن نيسلا مثل

 .لصألا يف صقت )١(

 يئاريسلا اهب لثم دقو «ةلوادتملا تاءارقلا بتك يف اهي لثم نم ىلإ دتهأ نو اذه ءرطاف ةروس نم ٠١ ةيآلا (0)
 .للث ص اج هحرش يف

 .؟/ص رثشبلا ءالشف قاحتإو ءالههص ةج قاريسلا حرش :رظناو ؛ءارعشلا ةروس نم مم ةيآلا (0)

 .”ص ريسيتلاو 86ص هج ققاريسلا حرش :رظناو «ةعقاولا ةروس نم 5 ةيآلا (5)

 .«ب» يف صقن (0)

 .١52ص اج رغشنلاو 77ص يناعملا زاربإ :رظنا .ةدئاملا ةروس نم 7؟ ةيآلا (5)

 تدحص ؟ج .طيحلا رحبلاو 7ص يناعملا زاريإو 5ص رييتلا :رظنا .نارمع لآ ةروس نم ١4 ةيآلا (0

 يف» ثرحلاو هءاث ريبكلا ماغدإلا يف ورع ويأ غغدأو» : نايح وبأ لاقو ,؟8ص رشبلا ءالطف فاحتاو .545ص ؟ج رشنلاو

 .هءاثلا لبق نكاسلا ةحصل فعضْتْساو ««كلذ» لاذ

 .؟ذخص اج رشنلاو :؟1ص رييتلا :رظنا «تالسرملا ةروس نم ٠٠١ ةيآلا (4)

 .88صرشبلا ءالضف فاحتإ قبس ام ىلإ ةفاضإلاب :رظنا .لفلا ةروس نم 1١ ةيآلا ()

 .هعضوم يف ةخسنلا نم دوجوملا ةيادب ىلع هبنأبو 0ص يف يبتني «رد يف طقس ةيادب اذه )٠١(

 .ةقياسلا لفلا ةيآ جيرخت رداعم رظناو :تايراذلا ةروس نم ؟6 ةيآلا )1١(
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 .«َنوُبَجْمَت ثيِدَحْلا "اذه نفل ""ىحن) ءاتلا يفو

 لصتت ةلاطتسا داضلا يف نأل ؛نيشلاو داضلا يف ''ءاتلاو ءاثلا "غدت امإو

 فورح عضوم غلبي ّنشَفَت نيشلا يف كلذكو «ناسللا /(فرط) فورح جرخب
 .اهيف ناسللا فرط فورح ماغدإ زاج كلذلف ؛ناسللا فرط

 :كلوقك نيشلا يف غدتو ءكّلَمَج جرخأ :وحن اهلثم يف غدت مجلاو :لصف

 .اذه ريغ يف اهماغدإ ا"هيوبيس ركذي مو

 يذا# :لجو زع ةلوقك ءاتلا يف اَهَماَغدِإ ورع يأ نع يديزيلا ىورو
 .«ةكئالملا جُرْمَت "جراقتلا يسود م مدك (9 دع

 .الَمَح حبذا :وحن طقف اهلثم يف غدت ءاحلاو :لصف
 م 2

 هياتم يح
 آ ت2 (م4) ع : ماو رع 4 2ع

 4 ىتح "حو الواو #4 ىتح حاكنلا هدف :ورمح ويبأ أرقو

 دلاخ خصي مثل :كلوق وحن ' (طقف) نيغلا يفو ءابلثم يف غدت ءاخلاو :لصف

 .كَمَنْع خّلساو

 «ب» و لصألا يف صقن (0)

 51ص اج رثنلاو ؛؟5ص رييتلا :رظنا .مجنلا ةروس نم ه5 ةيآلا (9)

 .تغدأ انإو هش يف

 ' ...نيشلاو داضلا يفو ىاتلا يف ءاثلا غدت امإو :«ب» ىف (4)

 .«ق» يف صقن (5)
 . .41 5ص 5ج باتكلا :رظنا (5)

 550 - ؟85ص اج رشنلاو ٠ص يناعملا زاربإو ,؟*ص رييتلا :رظنا :جيراعملا ةروس نع : ,+ ناتيآلا

 .؟ةص رثشيلا ءالضف فاحتإو

 .؟5ص رثبلا ءالضف فاحتإو ؟١8ص ١ رثنلا :رظنا .ةرقبلا ةروس نم ؟؟ه ةيآلا (م)

 18ص ١ج رشنلاو :««ص ريسيتلا :رظنا .فيكلا ةروس نم ١> ةيآلا (0)

 د ِق ةدايز هلك
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 :يهو ءاهاوس ًافْرَح َرْشَع َدَحَأ يفو ءابلثم يف غدت ءاتلا ةلزنمب لادلاو :لصف

 .نيشلاو ءداصلاو ؛نيسلاو «يازلاو ءداضلاو ءءاظلأو «لاذلاو .ءاثلاو ءءاطلاو ءاتلا

 كلذ "”دقنأو ءًاَباَث دقناو ءبلاَط ددُياو كلت دّضَعو ءدواَدرُي :كلوقك مجلاو

 "ادقؤأو «تئيش دقو ءأديز دشزأو ءارباص دّبْجاو ءاناّظ داو
 ل 0 ل 1

 ناجح دقو © تيوش

 "وذ دوذولا» و «انارذ "دقلو#» ."'4َنّيَبَت دق» :ورع وبأ أرقو نإ ل ا مت مل تع مل 9 م 7

 اهتْيز "داكي»و «دقزب "انس هاكي> و ”'4اّح اَهَفَعُش دق#» و «شرقلا

 .كلذ دعبأو ةاابمال ُق قلل

 . ةمرست دقتاو :« قاض و امايباا ف نع«

 هتبرش دقو 2الايماا ف فقل

 فاش رابظإلاو ءاضيأ روهملا ةءارق ماغدإلاو ؛توبكنعلا ةروس نم ؟4 ةيآلاو ةرقبلا ةروس نم 505 ةيآلا (4)

 ءالضف فاحتإو ,188ص ؟ج طيحلا رحبلاو ,1505ص ةعبلا :رظنا .دهاجم نب ركب وبأ ركذ 5 عقان نع ىور دقو

 .اقك 35ص رشبلا

 باشعو فلخ اذكو يئاكلاو ءةزمحو راع نبا ةءارق اضيأ ماغدإلاو .فارعألا ةروس نم 1؟4 ةيآلا (5)

 4 - ”ص اج رشنلاو 14١ 5١ص يناعلا زاربإو 5ص رييتلاو ١١ 1١8 5ص ةعبسلا :رظنا .ةعيرألا ٌيقفاوو

 5997 ثكص رغثبلا ءالضف فاحتإو

 دقو ؛تاءارقلا بتك يف لاذلا يف لادلا ماغدإل اهب لثم نم ىلإ دتهأ ملو ءجوربلا ةروس نم ١5 34 ناتيآلا (1)

 ,الخاص ” ج يف يفاربلا اهب لثم

 .نصيمم نبأ مهقفاوو .ماثهو .فلخو .يئاكلاو :ةزمح اضيأ ماغدإلاب أرق دقو «فسوي ةروس نم ٠١ ةيألا 9

 ١-5 ص ةج طيخلا رحبلاو ء8 "ص ؟ج رشللاو 341 51 ١ص يناعملا زاربإو :؟ص رييتلاو ,5١3ص ةعيسلا :رظنا

 .535 54ص رشبلا ءالضف فاحتإو .

 .33؟ص اج رشنلاو ؛ ؟؛ص رييتلا ؛:رظنا .رونلا ةروس نم 5* ةيآلا

 ,؟8ص رغبلا ءالضف فاحتإو قبس ام رظناو ,نونلا ةروس نم ٠8 ةيألا (ة)

 كعأل د



 4دللا ْمكَفَدَُص "'دقلو» مارح ا 4َكَمَلظ ”دقلإ»و ءيضُي
 .4«َتوُلاَج دود "لتقول «ْمهاَنْتَج 'ادقلو» 4اَنفْرُم 'دَقلَو>

 هيف اًنَمْغْحَأ ام عيمج يفو ءاملثم يف ل ءاتلاو لادلا ةلزنع لاذلاو :لصف

 ءارباَّص ذقتأو ءالاظ ذُحو «تذختاو ؛تذخأو هدْواَد ذخو كلذ َذُح :كلوقك

 ْ امام ذخو ءهمرش ”ذئناو

 "بهذ ذإ» :اهاوس فرخأ ةعست يفو ءابلثم يف ورمع وبأ اهغدأو
 ذإ» 4 "اهتْمَلَظ ذإ» «يّبَرِب ""تذع» و «دنذإي "مَهتوُمَحَت ذإ» «ًابضاقم

 لقنلا يف فالخب ماشهو فلخو ءيئاسكلاو :ةزمحو ءشرو اضيأ ماغبالاب أرق دقو .ص ةروس نم ؟4 ةيآلا )١(

 .«ص يف كلظ ْدَقَل ماشه ربظاو» :ةماش وبأ لاق ةعبرألا ميقفاوو هنع

 ةزمحو رماع نباو .شرو اضيأ ماشدإلاب أرق دقو .رمزلا ةروس نم ؟/ ةيألاو .مورلا ةروس نم ه8 ةيألا (5)

 .١63ص رشبلا ءالطق فاحتإو ,١١؟؟ ص ةعبسلا :رظنا .فلخو يئاسكلاو

 ١ج رغنلا :رظنا .ماشهو فلخو :يئاكلاو .ةزخ أَضْيَأ ماغدإلاب أرق دقو .نارمع لآ ةروس نم ٠55 ةيألا ()

 .؟؟ ص رشبلا ءالضف فاحتاو .؛5ص

 .فلخو .يئاكلاو ةزمح اضيأ مافدإلاب أرقو :فيكلا ةروس نم 55 ةيألاو .ءارسإلا ةروس نم 85 ةيألا (ة)
 رشيلا ءالضف فاحتإو .ه لص ؟ج رشنلاو ١ . 14١.: -ص يناعملا زاربإو :45:ص ريبلاو ,تااكلرع ةعبسلا :رظنا .ماشعو

 رمح تكف ككسص

 ءالضف فاحت! :رظنا .ماشهو فلخو :يئاسكلاو ةزمح :اضيأ ماغدإلاب أرق دقو .فارعألا ةروس نم 5؟ ةيآلا (ه)

 ١ 57ص رثبلا

 يناعملا زاربإو :ةص رييتلا :رظناو .بوقعي ماغدإلا يف ورمع ابأ قفاو دقو ءةرقيلا ةروس نم 10١ ةيآلا (3)

 3555 ,ىدرص رشبلا ءالضف فاحتإو 3”ؤ58سص اج رثتلاو ءال؟ ١ص

 .هتيرط دبناو :«ق» يف (9)

 .ماغدإلا اذه يف فالخ الو ,554ص يناعلا زاربإ:رظنا .ءايبثألا ةروس نم م“ ةيآلا ()

 ذاب و «مينوتحت ذإ» نم هذإ» لاذ ربظأو» :5؟6ص رغبلا ءالشق فاحتإ يفو .نارع لآ ةروس نم 16+ ةبآلا (4)

 .ماغدإلا يف ورم ايأ اوقفاو نيقابلا نأ اذه ىتعمو» رقعج وبأو .مصاعو ناوكذ نباو .يثك نبأو عفان «نودعصت

 ويأ اذكو :يئاكلاو ءةزمح اضيأ ماغدإلاب أرق دقو .ناخدلا ةروس نم ؟-و ءرفاغ ةروس نم 79 ناتيآلا )٠١(

 ؛رظتا .راهظإلاب نوقالا أرقو :نصيح نبا نع فالخب ةعبرألا مهقفاوو باشه نع لقتلا فلتخاو .فلخو ءرقعج

 .ةالال ك5 70ص رثبلا ءالضف فاحتإو تككص ؟ج رثألاو .3047ص يلاعملا زاربإو ء١ا56ص ةعبلا

 .١؟؟؟ص يلاعلا زاربإ :رظنا .فرخزلا ةروس نم 75 ةيألا (1)

 سخلغة 



 3 ذإ»او ا« تلَخَد ذإ» 4 ذإو» 4«َكْنَلِإ ا ذإو» ا” هوُمَتْعَمَت

 .ورمج يبأ ريغ "' هيج يف ءارقلا نم دحأ اهمغدي مو :4مكوُواَج

 .اهريغ يف ْغدّت الو ءأدِشاَر رْكْذا :كلوقك طقف ابلثم يف غدت ءارلاو :لصف

 .ماغدإلاب اهيف يذلا ريركتلا بهذي الئأ
 :ماللا يف ءارلا ماغدإ يف نويوحنلا فلتخاو

 اتناك نإو - نونلا يف الو مأللا يف ُءاَرلا غدت ال :هّياحصأو "'هيوبيس لاقف

 .نيفرحب ةّبْشَت اهريركَتلو ءريركتلا نم ءارلا يف ال  نيتبراقتم
 نع يوُر ام الإ كلذ يف نييرصبلا نم دحأ هيوبيس فئاخي مل ”(و)

 .ةعبرألا يقفاوو ؛دالخو ءماشعو :يئاسكلا :ًاَضْيَأ ماغدإلاب أرق دقو .رونلا ةروس نم 1١:17 ناتيآلا )١(
 ,53؟ ؟؟ص رشبلا ءالضف فاحتإو :.١55ص يلناعملا زاربإ و “ص ”ج رشنلاو ::5ص ريسيتلاو ء5١١1ص ةعبسلا :نظنا

 .ة85 رشبلا ءالضف فاحتإ قبس ام ىلإ ةفاضإلاب رظنا .فاقحألا ةروم نم ؟5 ةيآلا (5)

 :رظنا .ةعبرألا مُيقفاوو ءدالخو ماشهو يئاسكلا اضيأ ماغدإلاب أرق دقو .لافنألا ةروس نم ةه ةيآلا (؟)

 ."«(ص رشبلا ءالضف فاحتإو ::ص ؟ج رشنلاو :1؟ ٠ص يناعملا زاربإو :25ص رييتلاو .١1؟5ص ةعبسلا

 قيرط نم ناوكذ نياو ؛ماشهو .فلخو .يئاكلاو ةزمح اضيأ ماغدإلاب أرقو .فيكلا ةروس نم 55 ةيألا (5)

 رثبلا ءالضق فاحتإو :؟ص ؟ج رغنلاو ؛اةذرع ةعبسلا :رظنا .نصُيَخُم نباو يديزيلا مُبقْئاوَو فالخو .شفخألا

 550 ؟غ ص

 نم شمجألا اذكو .نصيع نباو يديزيلا اًبقفاوو .ماشع اضيأ ماغدإلاب أرقو .بازحألا ةروس نم ٠١ ةيآلا (3)

 ,550 ,؟ص رثشبلا ءالضف فاحتإو ؛؟ص اج رشنلاو .14-ص يناعملا زاربإو .95١3ص ةعبسلا :رظنا .يعّوطملا قيرط

 ريغ اهغدأ + نم قيس اهق انيأر دقو ءالةكص اج يفاريسلاو ء2304ص ةعبسلا يف دهابع ني ركب وبأ ركذ اذك 43

 .ةعبسلا :دهاجم نب ركب يبأ لوق يف ءارقلاب دارملا ءميجلا يفورمع يبأ

 يف ءارلا ماغدإ يف نويوحنلا فلتخاو :يريصلا لوق نأ ركذلاب ريدجلا نمو .455ص ؟ج باتكلا :رظنأ ١

 ديحولا رييفثلاو 741 55ص اج هصنب يفاريلا حرش يفورمع يبأ نع دهاجم نب ركب وبأ هاكح ام رخآ ىلا ماللا

 ديب خلإ ...بوقعي نع يور ام الإ هقلاخ دعب نييرصيلا نييوحتلا نم ادحأ ملعأ الو» :يفاريسلا لوق وه صنلا يف يذلا
 ادحأ ملعت الو :ديعس وبأ لاق» :5؟ص ؟ج طيجملا رحبلا يفو .اريثك عصي 5 يفاريلا ىلإ كلذ بسني ل يريصلا نأ

 ./ككضص يناعلا زاريإ رظناو «خلإ ..ورمع ىبأ نع يور ام الإو يمرضحلا بوقعي الإ هفلاخ
 .لصألا يف صقت (8)
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 ريت) :لجو ع هلق يف ملل يفءارلا غني نك هنأ يمر "بوت
 "يمل

لا ةّمحَر  دهاجم نب ركب وبأ ىَكَحو
 ءالعلا نب ورم يبأ نع هل

 :ةكرحتم وأ ءاّرلا تناك ةنكاس ماللا يف ءارلا غدي ناك هنأ  (هللا "ةّمحز)

 4 "ففتشااو انتل رفغاف» :لجو زع هلوق :ةنئكاملاف

 .هلثم نأك امو :(مكبوُتذ كل "رفعت و

 .ةرشعلا ءارقلا دحأ .ءالولاب يمرضحلا دمج وبأ قاحسإ ينأ نب هللا دبع نب ديز نب قاحسإ نب بوقعي وه (1

 .يئاكلا نم فورحلا عمسو .ماغدإلاب ورمع يبأ فرح مالس نع ذخأو .هريغو ليوطلا مالس نع اضرع ةءارقلا ذخأ

 يذ يف يقوتو .هب أرق نم ىلإ فرح لك بنو .تاءارقلا هوجو فالتخا ةماع هيف حمج «عماجلا» هام باتك هلو :ةزمحو

 ءابدألا مجعمو .454456ص دج نايعألا تايفوو .584  ؟هتص ؟ج ةيابنلا ةياغ :رظنا .نيتثامو ىخ ةنس ةجحلا

 5١, 5ص اج نانجلا ةأرمو ,656  ةكلص ؟١ج

 ماغدإ بوقعي ةاور عيمجو ءامهريغو حْوَرو سيور نع حابصملا بحاص ركذو» 2505 55ص دج رشنلا يف ()

 هباتك يف نايح ويأ ذاتسألا انخويش خيش ركذو .نييراقتملاو نيلثلا نم يأ»ب مجعلا فورح نم ورم ويأ هغدأ ام لك

 .«...هنع هياَحصمأ ىلع انأرق هبو ؛بوقعي ةءارق يف بولطلا

 ديدحلا ةروس نم 58 .فاقحألا ةروس نم ١7و .بازحألا ةروس نم 70و ؛نارمع لآ ةروس نم 5١ تايآلا (؟)

 ١ج جاجزلل نآرقلا يناعمو ١؟١ص ةعبلا :رظنا يون ةروس نم ؟و «نباغتلا ةروس نم 9١و فصلا ةروس نم ١١و

 ,ة6١5'ص ؟ج طيحملا رحبلاو ةءءصض

 عبس نع لوأو .ةمضلا خيش .يدادفبلا ركب وبأ .ظفاحلا يتلا دهاجم نب سابعلا نب ىبوم نب دحأ وه (:)

 .بلعث نع اعامس فورحلا ىورو ءامهريغو ريثك نباو ,لبتق ىلع أرق دادغبب نيتئامو نيعيرأو ىمخ ةنس دلو .ةعبلا

 نيدلا عم .هءارظن قافو .هرمأ رهتشاو .هتيع دعبو..» يرزجلا نبا هنع لاق ءامهريغو لبنح نب دمأ نب هللا دبعو

 ةياغ :رظنا .ةئامالثو نيرشعو عبرأ ةنع يفوتو هدنم ديمالت رثكأ تاءارقلا خويش نم ادحأ ملعأ الو يخلاو ظفحلاو

 .«ةعبلا» باتك اهريشأ بتك ةدصع هلو ١؛هص هج دادغب خيراتو :4؟ص تسربفلاو .157-- ١؟؟ص اج ةيابنلا

 .ققع عوبطم وهو

 .«قناو هب» يف صقت (5)

 ةعبلا :رظنا .نونمؤلا ةروئ نم ٠١6 و «فارعألا ةروس نم ١66 و نارمع لآ ةروس نم 15؟و 1١ ناتيألا 0)

 ' 0 50 ىداض رثبلا ءالقف فاحتإو فعل ع تخص ؟ج طيحلا رحبلاو ,3؟١ص

 ,١15ص ةعبسلا :رظنا .رونلا ةروس نم 25و .ةبوتلا ةروس نم 40 و «نارعع لآ ةروس نم ١55 تايأآلا

 .5؟ "ص رثبلا ءالضف فاحتإو

 .هالعأ (5) مر :رظنا .فملا ةروس نم ١٠و ءبازحألا ةروس نم ل١ و :نارمع لآ ةروس نم 5١ تايألا (4)
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 .4مكل "ربطأ نخل و «[كل ركسإ» :هلوق :ةكرحتلاو
 اذإ ًءارلا نأ :كلذ يف ةجحلاو .مأللا يف اًبماغدإ ٌءاَرَقلاو ."”يئاسكلا زاجأو

 ءاري قاسم نأ نم ةقحاو ريشا ماللا ظفر ءاننآل تراس ذل قت ضقتك أ
 ةثالثب قطنلاك ريصيف ءارلا ظفلل ةبراقم يهو مال اهدعبو ريركت / ابيف

 .دحاو عضوم نم فرحأ

 ورمع "يبأ دعب ه) اَنُملَع دحأ كلذب ("؟رقي ل :دهاجم نب ركب وبأ لاق

 فا

 :كلوقك طقف نيسلاو ءداصلا ابيتخأ يفو ءابلثم يف غدتف يازلا امأو :لصف

 .ةَمَلس زّرو ءًرباص زجأو أ "ةدَرْزَرُر
 ,"”نآرقلا فورح نم ءيش يف "اهماغدإ ُفرْعَأ الو

 .لاسب نبا هكلرتكةانملاو يقازلا اهضخأ قو داكن قعدت خيبلاو ةلصف

 :.ارياض سبحأو ةَدَرْز سبحأو

 ةروس نم ١١و ١7و :نابقتل ةروس نم ٠١ و «جحلا ةروس نم 15 و ءلحنلا ةروس نم 4١و ١؟ تايأآلا )١(

 .”6ص رشبلا ءالضصف فاحتإو ءة8ص اج رشنلاو 19ص ريستلاو :؟؟١؟ص ةعبلا :رظنا .ةيثاجلا

 ءالضف فاحتإو +555ص اج رشنلاو ,/؟ص يلاعملا زاريإو ؛55؟ص ةعبلا :رظنا .دوه ةروس نم / ةيآألا (0)

 ْ .؟8ص رثبلا

 ,لث  كص ؟ج طيحملا رحبلاو ءالذل/  الخكص اج قاويسلا جرش :رظنا (0

 لاقو 2357ص ةج هحرش يف دوجوم وهو يفاريلا نع يرهصلا هلقن دقو «ةعيلا يف صنلا اذه ىلع رثعأ مل (ة)

 اَوَوَر نيذلا بسحأو ءءالعلا نب ورمع يبأ ريغ هب أرق ادحأ ملعأ الو..» :: ١٠ص اج هيارعإو نآرقلا يناعم يف جاجزلا

 طيحلا رحبلا يف ةيطع نبا نع نايح وبأ هلقتو ؛جاجزلا نع القن ةيطع نيا كلذ ركذو .«نيطلاغ ماللا يق ءارلا ماغدإ
 1737 ص الج

 .«ق» و هب» يف صقن (4)

 .رايتخالاو «ةبرجتلا وهو ءزورلا نه زُرو اذه .ةدززر :لصألا يف (0)

 ...اهماغدإ نأ فرعأ الو :«ق» يف ()
3 8 5 2 

 «نارقلا فورح نم يش ق تغغدأ ابماعأ الف يازلا اماو» اتخلص اج يقاريسلا حرش ف از
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 بهذي اريفص !هيف نأل ؛انركذام ريغ يف نيسلا الو ءيازلا غدت الو

 .هتليضفب َفاحْجِإ هنأل ؛صقنألا يف لَضْمألا ْغْدي الو ءماغدإلاب
 ساراس ا محرشس )#0 000 2 عاام
 :ىلاعت هلوق يفو «ءاَوْس "سانلل# :لجو زع هلوق يف ورم وبا اهمغدأو
 ل 5 قل م 8

 .©تّجوز ' سوفنلا اذإو#

 :لجو زع هلوق يف نيشلا يف نيسلا ماغدإ يف هنع ("ةاَوُولا ""فلتخاو
 1 أ 26 1 همّ 5 ف 3 ا ٍُُ 1 1 -

 عنم هنأ ىَوَر نم مبنمو ءمغذأ هنأ ىور نم مهنف «ابيش "سأّرلا لغتشاو#

 «نيسلا يف نيشلا الو :نيشلا يف غدّنال نيسلا نأ :نويرصبلا هيلع يذلاو
 . يس ااا .تكرا علا 200 5 0 ماع
 :لجو زع هلوقك رخالا يف اهنم دحاو لك غذا هنا ورمع يبأ نع يور دقو

 .«ًاليبّس "شرعا يذ ىلإ)
 5 7 35 ف عّيئ أل يش *500و 0 500 0 5 ب اك 1

 .ىشفتلا نم اهيفام بهذي ًالئل
8 . 4 0 

 صخحفأ :كلوقك نيسلاو يازلا ابيتخأ يفو ءابلثم يف عدت داصلاو :ليصق

 .ةدئاز "7 محفاو الاس صخفاو ءأرباَص

 .580ص اج رشتلا :رظنا .جحلا ةروس نم ؟0 ةيألا (1)

 فقاحتإو 255ص اج رشنلاو ١7ص يناعلا زاربإو :؛؟4ص ريسيتلا :رظنا .ريوكتلا ةروس نم ا ةيآلا (؟)

 .؟ ص رشيلا ءالضف

 رخآ ىلإ «نيشلا يف نيسلا ماغدإ يف ورمع يبأ نع تفلتخا ةياورلا تيأرو..» :/ةهص ةج يقاريسلا عرش يف ()
 .؟ال؛ص ؟١ج ةيفاشلا ىلع يضرلاو 76ص ١٠ج شيعي نيا :رظناو ؛لصفلا رخآ ىتح ىرهصلا هركذام

 .هنع ةياورلا تفلتخاو :«ق» ِق 2

 555ص اج رشنلاو ء/ةص ريسيتلا :رظتا .ميرم ةروس نم ؛ ةيآلا (0)

 .هنع قور دقو 0 يفو لصألا 3 ىلإ

 .ا8ثبص رشبلا ءالضف فاحتإو تاذكص ١١ج رشنلاو فرش ريسيتلا ؛نطظنا .ءارسإلا ةهروم نم 2 ةيآلا' #)

 هيكل قف صقن مل

 .هدجلا رثا يف لممشي دقو .هجولا ىف شدخلا :شخلا» :(شمخ) ناسللا يفو ,شمخ :لصألا يف (5)

 .اديز صحخفاو ؛«ق» يف (60)
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 "”ركذ) مدقت دقو ءاهيف يذلا ريفصلل ؛ائَتْخَأ ريغ يف داصلا غدت الو
 (5) ما
 . كلذ

 غدّتال "و) "ةَمرَض ضخذا :كلوقك "أ(طقف) اهلثم يف غدت ُداضلاو :لصف
 .ماغدإلا اهبهذي يتلا ةلاطتسالا نم اهيف امل ؛اهريغ يف

 "ضْعَبلل :لجو زع هلوق يف نيشلا يف داضلا ماغدإ ورمع يبأ نع يورو
 .«مهنأش

 ماغْدِإ وِرْمَع يبأ "نع وري مل :- هللا همحر  دهاجم "نب ركب وبأ لاق
 هركذام فالخ وهو «يديزيلا نع يِسوُسلا "بيعش وبأ الإ نيشلا يف داضلا

0 
 . 0 ةيوبيس

 .«ق» يف ةدايز )١(

 .ةرصبتلا نم قبس ايف 354 555 ص رظنا ()

 1 .«ب» يف ةدايز (9
 .امرض :«ق» يف (4)

 .«ب» يف صقن ()

 فاحتإو ,؟55ص اج رشنلاو ,/١7ص يناعملا زاريإو 55 - "؟ص ريسيتلا :رظنا .رونلا ةروس نم 15 ةيآلا (3)

 .59 58ص رثبلا ءالضف

 ىور يسوسلا بيعش ابأ نأ دهاجم نب ركب وبأ ركذام الإ ءيش يف ثدت مو» :!"ةةص اج يفاريسلا حرش يف (0

 مو دهاجم نب ركب وبأ لاق ؛«مهأش ضعبلإ :ىلاعت هلوق يف نيشلا يف داضلا دي ناك هنأ ورمع يبأ نع يديزبلا نع
 .خلإ...ورمع يبأ نع قري

 ضعبلإ» غدي ناك هنأ وِرْمَع يأ نع يديزيلا نع يسوسلا بيعش وبأ ىورو» :١؟5ص ةعبسلا يف يذلا (4)
 .هريغ هب تأ مو 4 مهأش

 طباض ئرقم ؛يقرلا يسوسلا بيعش وبأ دوراجلا نب مهاربإ نب ليعامسإ نب هللا دبع نب دايز نب حلاص وه (5)
 لوأ فوت ءناتسزوخب ةنيدم يهو ءسوسلا ىلإ بوسنم وهو «يديزيلا دمح يبأ نع اعامسو اضرع ةءارقلا ذخأ «ةقث ءررحم
 نادلبلا مجعمو ,25؟ص ؛ج بيذبتلا بيذبتو 555 - 7356"ص اج ةيابنلا ةياغ :رظنا .نيتئامو نيتسو ىدحإ ةنس

 .١لا ص هج

 )٠١( ؟ج باتكلا :رظنا ص5١(.
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 اهنأل ؛ركنملاب يدنع نيشلا يف داضلا ماغدإ سيل :"/نييوحنلا ضعب لاقو

 سيل شفت نيشلا يفو ءداضلا نم ةلاطتسا دشأ نيشلاو ءجرخملا يف نيشلل ةبراقم

 ""(كلذ) لدف ءءاطلا يف داضلا ماغداي عَجّطا :ىح "هيوبيس ّنأ ىلعو ءابيف

 .ىّتْقأَو اهنم ىوقأ نيشلا ّنأل ؛نينثلا يف اهماغدإ زاوج ىلع

 اًنَمْغْدْأم عيمج يفو ءابلثم يف غدت ءلادلاو ءاتلا ليبس اهليبس ءاطلاو :لصف

 ("َكَعْرَز طّحو أمان طّخو ,"كعاّص طّلْخاو ءابلاَط طبها :كلوقك هيف

 .ًامالُذ طبضاو

 ىلإ ”تطَسب نأ :لجو زع هلوق يف ءاتلا يف ءاطلا ورمت وُبَأ مذ دقو

 كلذ لك "4فمسوُي يف متطّرَق» و «هب طحت هَل اَمب ”تطخأ» و 4«َكَدَي
 .قابطإلا فرحب ''(هيف) َّلْخُي الثل ًاتوص هيف يقي

 ,ةروبجم َلاَدلا نأل ؛ءاتلا يف ابماغدإ نم ُنَسْحَأ لادلا يف ءاطلا ماغدإو

 ةيراقم اهنأل ؛ركنملاب سيل يدنع نيشلا يف داضلا ماغدإو» 6٠١:  الةةص ةج يف لاق ذإ يفاريسلا وه 0)

 .لصفلا ةياهن ىتح يريصلا هركذام رخآ ىلإ «...شفت نيشلا يفو .داضلا نم ةلاطتسا دشأ نيشلاو .جرخلا يف نيشلل

 .155ص ؟ج باتكلا :رظنا (0)

 . «ب» يف ةدايز (0)
 نم ؟4؛5ص يف ةخسنلا يف هثودح ىلإ ترشأ نأ قبس يذلا طقسلا ءاهتنا دعب «ر» نم دوجوملا ةيادب اذه (89)

 .ادعاص طلخاو :«ر» يف (0)

 .دوسألا مالّدلاو .كدرز طحو :«ق»و «ر» يفو .كرز طحو :«ب» يف (ه)

 .ةدئاملا ةروس نم ؟4 ةيآلا (7)'

 .لفلا ةروس نم 7١ ةيآلا (0)
 ريغ اهماغدإ بجو ءات اهدعب يتأو تنكس اذإو» :؟«ص ١ج رغنلا يفو اذه .فسوي ةروس نم 4 ةيآلا (5)

 .«قابطإلا ةفص هعم ىقبت لب ءلكتسم

 .لصألا يف صقت )٠١(
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 ا"اهماغدإ) نم ُنَسْحَأ لادلا يف اهّماغدإ ناكف َةَسوُمْبَم ُءاَّنلاو «ةروُْجَم ًءاطلاو

 ظ .رْبَلا يف اهقافتال ؛ءاّثلا (يف

 1 /15] ًءاطلا هيف تمغْدَأم عيمج يفو ءابلثم يف غدت ءاطلا ةلزنب ءاظلاو :لصف
 . .َكَراَذ ظقحاو كيش ظفحاو ألام ظَقْحا :كلوقك لادلاو .ءاتلا اهاتخاو

 ىف نكرتشي ءايطلاو «لادلاو تاكلاو «ءانظلاو :لادناو تاعلا ملعاو

 مزل نهادحإ مزلام لكف «””نبماكحأ انمدق دق "و) نبيف ماغدإلاو نبماغدإ

 .تايقابلا

 لا ١ نا :كرقو ءاِّيلَع عفرا :كلوقك اهلثم يف غدت ُمّيَعلاو :لصف

 ءاملا تناك نإ كلذنكو ءاقاخ :عفزا :كلوقك ءاشلا قف غدتو «4هَدْنَع عَفْشَي

 نيعلا نم ةبلقنملا ءاحلا يف ىلوألا ًءاحلا تغغدأ مث ءءاح نيعلا تبلق ابلبق

 .ًادوُتَحَبْذا :هظفل ءادوتَع ْمَبْذا :كلوقك

 كلوقك ىرخألا يف َنُهاَدْحِإ ماَغْدِإَو ءاهبلق زاج ءابلاو نيعلا عجا اذإو
 6 - زها

 :كلوقك ءاخلا يف "(غدت) و أِناَغ غَمْدا :كلوقك اهلثم يف غدت َنّْيَعلاو :لصف

 افلح غيذا
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 يف نيغلا غدأف 4آنيد مآلسإلا َرْيَغ غتْبَي ""ْنَمَو» :ورْمَع وبأ أرق '"(و)
 .نيغلا

 نأل ؛اهريغ يف غدُت الو ءاسراف فرغا :كلوقك اهلثم يف غدت ءافلاو :لصف

 .ماغدإلا هُليِزي ًايَشَفَت اهيف

 :لجو زع هلوق يف ءابلا يف ءافلا هماغدإ نم يئاسكلا نع حام اّنأَ

 .يئاسكلا هب 'ادّرفَت دقو ءمهدنع ذاش وهف 4(ْمبَب ""فسخت»

 0 قحلاو ءًامساق قَحْلا :كلوقك فاكلا يفو ءاهلثم يف غدت فاقلاو :لصف

 كلذكو ."(ماغدإلاب) «كَتاَحْبْس "لاق قاقأ اًمَلَقِل :ىلاعت هلوق رق

 .4"ُكقَرَرَو مُكقلَح> :كلذكو «قّباذ لك "قلَخ>'

 ...قرق دقو :«ر» يفو «ق» و «ب» يف صقن )١(

 23041 - ١78ص اج رشنلاو ,14 ,”17ص يفاعملا زاربإو ,١5ص ريسيتلا :رظنا .نارمع لآ ةروس نم 40 ةيآلا (0)

 77 57هص رشبلا ءالضف فاحتإو

 رحبلا يف نايح وبأ لاقو 157 - 5١ص يناعملا زاربإو ١28ص ريسيتلا :رظنا .ًابس ةروس نم ؟ ةيآلا 0

 | يف فعْضَأ ءابلا ْنَأل زوجيال :يلع وبأ لاق «مي فصضخن» :يف ءابلا يف ءافلا يئاسكلا غدأو» 51١: - 50ص الج طيحلا

 .ىهتنا «ةيوقب تسيلو ماغدإلاب «مهب فسخت» .يم أرقو :يرشخعزلا لاقو ..اهيف ثدت الف ؛ءءافلا نم توصلا

 يبأ لوقل تافتلا الف ءركذلل نآرقلا ىلاعت هريسيت نم كلذ لكو ءحصفألاو حيصفلا ايف دجويو ؛ةعبتم ةنس ةءارقلاو
 .851 76ص رثشبلا ءالضف فاحتإو 564 37ص ١ج رشنلا :رظنا «يرشخمزلا الو «يلع

 .١٠2ص اج قاريسلا حرش :رظنا (8)

 .لُجَر مئا :ةدلك (0)
 .180ص اج رثشنلا :رظنا .فارعألا ةروس نم 6١؟ ةيآلا (3)

 ..» يف ةدايز ()

 ١ج رشنلاو 27ص يناعملا زاربإو 27ص ريسيتلاو 208ص ةعبسلا :رظنا .رونلا ةروس نم ؛5 ةيألا ()

 .35ص رشبلا ءالضف فاحتإو .55؟ص

 يف «كقزر» و «كقلخ» الإ ةدحاو ةماك يف اناك اذإ غدي الو ..» :18١ص ةعبسلا يف دهاجم نب ركب وبأ لاق ()

 طورشم ةدحاو ةماك يف اناك اذإ فاكلا يف فاقلا ماغدإو 18ص يناعملا زاربإو ,/"ص ريسيتلا :رظناو .نآرقلا عينج

 .فاكلا دعب عملا يم دوجوو «فاقلا لبقام كرحتب
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 كرتاو ,"ةّدْنُك َكّرْتا :كلوقك فاقلا يفو ءابلثم يف غدت فاكلاو :لصف
 4اولاَق كدْنِع "نم اوُجرَح اذ ىَّنَح :لجو زع هلوق َقرُق "'(دق) و ءانطق
 .4اَريِدَُق "كلذ ىَلَعهللا اكو

 .كلذ هبشأامو ءكَّل لَه :كلوقك اهلثم يف غدت ماللاو :لصف
 الإ "نبعم زوجيال افرح (اَرَفَغ َةَنَآلَث يف غدت ةفرعملا مال نأ ملعاو

 (0ْإ «فورحلا هذبل اهتقفاوم "”(ةرثك) و «مالكلا يف ةفرعملا مال ةرثكل ؛ماغدإلا
 و 0

 .٠ ٠ .٠ 1 3 ٠
 (فورح نم افرح "رشع دحأ اهنم :فورحلا هذهو) ناسللا فرط نم ٌُماللا 0

 مالكلا يف اترْثَكَو اذه عتجا اًمَلَف ءناسللا فرط ناطلاخي ("”7تافرحو (ناسللا
 .ماغدإلا الإ زجي مل

 داصلاو ءءاتلاو ءءاطلاو «لادلاو «ءارلاو ؛نونلا :افرح رشع َدَحألاو
 .ءاثلاو عاظلاو «لاذلاو «نيسلاو «يازلاو

 اهتواخرل داضلا ّنأل ؛نيشلاو .داضلا :ناسللا فرط ناطلاخي ناذللاو

 .لجر مسا نطقو «كباتك كرتا :«ر» يفو «ةدلك كرتأ :«ق» و «ب» يف ()

 .«ق» يف صقن (0)
 ١ج رشنلاو ,””ص ريسيتلا :رظنا .فاكلا لبقام كرحتب طورشم ماغدإلا اذهو .دمح ةروس نم ١١ ةيآلا ©

 .؟ص رشبلا ءالضف فاحتإو ١07ص يناعملا زاربإو ء79:”ص

 .قبسام رظنا .ءاسنلا ةروس نم ١7 ةيآلا (4

 .63 2ص ؟ج هيوبيس باتك :رظنا

 .ناسللا فرط نم ماللا نأ يف فورحلا هذهل اهتقفاومو رج يفو «...ماللاو :«ق» و «ب» يف )0

 .ناسللا فرط نم :«ر» يف 0

 .نافرح اضيأو :«ره يف )0
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 [ب /؛605]

 يف اهماغدإ زوجيف َلقو ءلّبو «لَه :وحن ةفرعملا مال ىوس ''(ام) امأو

 «ةفرعملا مال تناك ا؟ مزالب اهماغدإ سيلو ءاهراهبظإ زوجيو فورحلا هذه
 .ماغدإلا يف ضعب نم ىوقأ اهضعبو

 اهاوقأو «(ماللا نم برقألا يه ىَوَأ اهيف ماغدإلا نوكي يتلا "'فورحلاف)

 .اهتاوخأ رئاس نم ابْيِلِإ ْبَرَقأ اهنأل ؛"'هوحنو) َتْيَأَر له :يف ءارلا
 ."زاجحلا لهأ ةغل (تيأر له :يف ماغدإلا كرب
 ءداصلاو «لادلاو ءاتلاو ءاطلا هيف ماللا ماغدإ نْسُح يف ءارلا يلي يذلاو

 نم ةارلا ّنأل ؛ءارلا عم هترثكك /نبيف ماغدإلا ةرثك سيلو «يازلاو «نيسلاو
 جرخم نم ٌدَعْبَأ نهأل «لاذلاو «ءاثلاو ءًءاظلا فورحلا هذه يلي مث ءماللا جرخم

 ءداصلا عم يهو «نيفرحلا براقت زدق ىلع ماغدإلا ةوق نوكت امنإو «ماللا

 كلذ عم اهيف اهماغدإو «فورحلا هذه نم َدَعْبَأ امعضوم نأل ؛فعضأ نيشلاو

 .زئاج
 .:ميع نب : فيرط لق ا”هيوبيس دشنأو

 قئال كلفكي ءيشه ةَبيَكف ةذلل الام تكلْيَتْسا اذإ لوقت

 .نيشلا يف ماللا غدأف

 كلذو «ماللا هيف تمغذأأم عيمج نم ٌفَعضَأ وبف نونلا يف ماللا ماغدإ امأو

 اهدحو ماللا الإ نونلا يف غدي ابنم ءيش سيل فّرْخأ يف غدت نونلا نأ

 .لصألا يف صقن (1)

 .«ق» يف صقن (؟)

 .2356ص ١ج هيوبيس باتك :رظنا (؟)

 .237؛ص ؟ج باتكلا :رظنا (9

 (قيل) ناسللاو .!؛ص ؟ج برقملاو ,.45 ء١4 ص ١٠ج شيعي نباو .3976ص اج يفاريسلا حرش : :اضيأ رظناو

 «يقابلا سبتحنا :قئاللاو «ةأرما مسأ :ةبيكفو .تقفتأو .تفلتأ :تكلهتسا .(كله) و (قيل) سورعلا جاتو .(ننس) و

 .سبتحيام يأ مهرد هفكب قيليامو
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 له) :كلوقك زئاج كلذ عم وهو ءاهرئاظن نم اهجارخإ نم اوشحوتساف

 له» ""ارقو «ماغدإلاب هوحنو ««ِروُطُف نم ''ىَرت له# :(ورمج وبأ أرقو 3 0506 . 1 خ5 م 5 سك عا
 .ماغدإلاب <” بوُت . ©

 ءاشلاو ءانلا يف لّبو لَه مال ماَغْدِإ ىلع "يئاّسكلاو ."”ةزمح قفتاو
 «بّوُث "لق»و «ةاَيحلا "نوُرئؤت لَب» :ًأرقف «نآرقلا عيمج يف نيسلاو ل م () د ا سس 00 ا ا ا 027 2

 .لصألا يف صقن ()

 «مص ؟ج رشنلاو 15ص يناعملا زاربإو «45ص ريسيتلاو ١٠ص ةعبسلا :رظنا .كلملا ةروس نم ” ةيآلا (0)
 يئاسكلاو «ةزمحو ءورمع وبأ «ىرت له» مال غدأو» :شبلا ءالضف فاحتإ نم 0172ص يفو 85ص رثبلا ءالضف فاحتإو
 .هنع روهشلا يف ماشهو

 .طرّقو :لصألا يف 0

 روبجلا أرقو ؛هنع روبشملا يف ماشهو «يئاسكلاو «ةزمح أضْيَأ ماغدإلاب أرق دقو .نيففطلا ةروس نم ؟7 ةيآلا (9)
 زاربإو «45ص ريسيتلاو ١2ص ةعبسلا :رظنا .ورمج يبأ نع ًاضيأ يور رابظإلا نأ ديِفّيام ةعبسلا يفو راهظإلاب
 باتك اضيأ رظناو ,007 50ص رشبلا ءالضف فاحتإو ص ؟ج رشنلاو ؛؛45ص هج طيجلا رحبلاو «155ص يناعملا

 1١. 71ص "ج هيوبيس

 دلو ةعبسلا ءارقلا دحأ تايزلا يبتلا يفوكلا ةرامع وبأ مامإلا «ليعامسإ نب ةرامع نب بيبح نب ةزنح وه (5)
 «هريغو «يئاسكلا ةزمح نب يلع هباحصأ لجأ هنع ةءارقلا ىورو «هريغو شعألا نع ًاضرع ةءارقلا ذخأ .نينام ةنس

 «عبرأ ةنس :ليقو «ةئامو نيسخو تس ةنس يفوتو ناَوْلُح ىلإ قارعلا نم تيزلا بلجي ناك هنأل ؛تايزلاب فصوو
 لادتعالا نازيمو .58 - 7/ص ؟ج بيذبتلا بيذبتو 2355 - ١56ص اج ةياهنلا ةياغ :رظنا .نيسمخخو ناك ةنس :ليقو

 .؟ةغص اج

 .600ص اج يفاريسلا حرش :رظنا ()
 .5هص رثشبلا ءالضف فاحتإو ء/”ص ؟ج رشنلاو ,155ص يفاعملا زاربإو 2375 05ص ةعبسلا :رظنا (9

 رثشبلا ءالضف فاحتإ :رظنا .ٌماشه ماغدإلا يف ُيئاسكلاو ةزمح ّقفاو دقو «ىلعألا ةروس نم ١١ ةيآلا (0)

 "هذ ص

 .ًابيرق ةءارقلا جيرخت رم دقو «نيففطملا ةروس نم 77 ةي |! ()
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 . 4 "تلو لب و
 ءيازلاو.ءداضلاو ءءاطلا يف لبو ءلق (”مال) ماغدإب ''يئاسكلادرفتو

 0 لبج مور «اوُلَض "لبجاو ملل ا لبج :ًارقف «نونلاو ءءاظلاو

 يوُرو « 4اَنْيقْلأ ""م ْعِبْتُت لب» (”و) «ْمتْنَتَظ "لج و 4اوُرَفَك َنيِذّلل
 عقو نيأ فرحلا "اذه يف لاذلا يف ماللا ماَغْدِإي «كلَّذ ""لعْفي نَمَو» :هنع

 .كلذ يف ةجحلا ""انمدق دقو «نآرقلا نم

 .ماشهو فلخ اضيأ ماغدإلاب أرق دقو ,فسوي ةروس نم 45 018 ناتيآلا ()

 رثبلا ءالضف فاحتإو “ص ؟ج رشنلاو .155ص يفاعملا زاربإو :؛5ص ريسيتلاو 2355  ١؟؟ص ةعبسلا :رظنا

 506 ته

 .١؟"ص يناعملا زاربإ و 2355ص ةعبسلا :رظنا (؟)

 . «ق»و لصألا يف صقت ()
 نع روهشملا نأ الإ ءاهنع فالخب ةزمحو ٌماشه ماغدإلا يف يئاسكلا قفاو دقو .ءاسنلا ةروس نم ٠66 ةيآلا (5)

 .585 ,5؟هص رشبلا ءالضف فاحتإو 52ص ؟ج طيحلا رحبلاو ١١١؟ص ةعبسلا :رظنا .رابظإلا ةزمح

 ./ص ؟ج رشنلا :رظنا .هنع فالخب ماشه نع أضيأ ماغدإلا ىور دقو .فاقحألا ةروس نم 1+ ةيآلا (ه)

 .هتبثأ ام ٌحيحصلاو ءأطخ كلذو «نيرفاكلل نيز لب : «ق» يف ةيألاو « «ق» يف صقن ()

 «؟5ص ريسيتلاو 55ص ةعبسلا :رظنا .ماغدإلا يف ٌماشه يئاسكلا قفاو دقو .دعرلا ةروس نم 5 ةيآلا (0)

 .556 58ص رثبلا ءالضف فاحتإو 8 "ص ؟ج رشنلاو .155ص يناعملا زاربإو

 رشبلا ءالضف فاحتإو ؛,/ص اج رشنلا :رظنا .ماشه ًاضيأ ماغدإلاب أرق دقو «حتفلا ةروس نم ١؟ ةيآلا (0)

 . علت ص

 . «ق» و «ب» يف صقن (9)

 ) )0٠١ةيآلا ٠١ رشبلا ءالضف فاحتإ :قبس ام ىلإ ةفاضإلاب رظنا .ةرقبلا ةروس نم ص”؟١18.

 ةروس نم 58و ءءاسنلا ةروس نم 4١١1و ١7و «نارمع لآ ةروس نم 4١و «ةرقبلا ةروس نم 7١١ :تايآلا )0١(

 يئاسكلا نع ىور دق هنأ دهاجم نب ركب وبأ ركذ ثيح :775ص ةعبسلا :رظنا .نوقفانلا ةروس نم ةو ناقرفلا
 0300 2345 ,؟لص رثبلا ءالضف فاحتإو ١ص اج رشنلاو .155ص يفاعملا زاربإ :رظناو رابظإلا هنع ىور 8 ماغدإلا

 ملأ قعل اللا لكلا

 .فورحلا هذه يف : هرم يف )1١(

 .ةرصبتلا نم قبس اهف 500ص رظنا (15)
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 ؛اهريغ يف غدت الو ءكلَم مْرَي ل :كلوق وحن اهلثم يف غدت عملاو :لصف
 .ماغدإلا اهُبهْدي ةَّنَع اهيف ّنأل

 «ميدنأ نيت ام '"ملغيإ» و عون !"نم مدآ ىَقلقل ورع وبا أرقو
 . (”ءاغشإلاب) «نوُدْبَت ام "'ملْغَأَلو

 لثم) يلا لبقام ك كر اذإ ءابلا يف ملا ماغدإ هنع "يورو

 59 «اقيَم ملع دهب "ملعَي اليكل» ( «و "اناقبب "'ميزَم> )
 اوتأي م كلذب ظفللا "نع ورْمَع يبأ باحصأ تلأس اذإو : « ”نيركاشلاب
 يف غدأ اذإ فرحلا ّنَأل ؛ةددشم َءاَب راصل ماغدإ "'هيف ناك ولو «ةددشم ءابب
 ءانتك اف ىشم ام ىع أ م هظفل ىلإ ل براق

 ركذف هنع - هللا همر - دهاَجُم َنْب ٍرْكَب اَبَأ تلأس :انخويش '"ضعب لاقو

 ”جو 88ص اج رشنلا :رظنا .سيور قيرط نم بوقعي ًاضيأ ماغدإلاب آرقو .ةرقبلا ةروس نم 59 ةيآلا )١(
 .7”1ص رشبلا ءالضف فاحتإو ١257ص

 اله 7ص يناعملا زاربإو .5«ص ريسيتلا :رظنا .جحلا ةروس نم 1 ةيألاو «ةرقبلا ةروس نم 0 ةيآلا (5)

 .؟ةةص اج رشنلاو

 .قبس ام رظنا .ةرقبلا ةروس نم ٠7 ةيآلا (9)

 .لصألا يف صقن (8)

 ./م١ص هج يفاريسلا حرش يف ًابيرقت هصنب عملا ماغدإ رخآ ىلإ انهه يرهصلا هركذ ام
 .؟ة؛ص اج رشنلاو 76ص يفاعملا زاربإو ”8ص ريسيتلا :رظنا .ءاسنلا ةروس نم 7 ةيآلا (3)

 . «اب» يف صقن (90

 ١ج رشنلاو ,74ص يناعملا زاربإو 78ص ريسيتلاو 118 - 17١١ص ةعبسلا :رظنا .لحنلا ةروس نم 7١ ةيآلا (8)
 .؟"5ص رشبلا ءالضف فاحتإو (,55؛ص

 قبس ام رظنا .ماعنألا ةروس نم 07 ةيآلا (5)

 .كلذ نع : «ق» و «ر»و «ب» يف لل

 .ًاماغدإ نآك ولو : «ق»و «ب» يف ىف )1١(

 نومجرتي مهنأ ركذف هنع - هللا همر  دهاجم نب ركب ابأ تلأس دقو» :١78ص هج يف لاق ذإ يفاريسلا وه )1١(
 .لصفلا رخآ تح هصنب يريصلا هركذ ام رخآ ىلإ «..ظفللا نم اذه وحن وأ ماغدإي هنع
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 ماغدإ عانتما يف َةَّجُحلا انّركذ دقو «ماغدإي سيلو «ماغدإي هنع َنوُمِجْرَتُي مهأ

 كل لتي .هنع زك ايف ملا ةكرح يَ ناك ورْمَع ابأ َّلَعَلو ءاهاوس يف بلا

 يور اهف نيّيرشبلا نييوحنلا نم ٌريثك هّلوَأَتَي 3 ءابلا يف مملا َمُهْدَأ هنأ عماسلا

 سيل هنأ لذ ضو « 4 4 كرش 3 :ناكسإ نم ورم يأ نع

 فرحأ ةسمخ يف غدتو «كادان ْنَم :وحن اهلثم يف غدت نونلاو :لصف

 نّمو ءدْشاَر نم تالوتك ٠ «مملاو ءءايلاو ىاولاو «ماللاو «ءارلا :يه يهو ءاهاوس

 يف فورحلا هذه عمجيو «"'نيساي نمو « <« لاو نم# و كلم نع ؟َكْن

 . «لَمْرَيَو» :ظفللا

 ""ةنغب غدت افإف ءءايلاو ىاولاو ؛ماللاو «ءارلا يف نونلا تمغدأ اذإو

 .كلملا ةروس نم ١٠و «نارمع لآ ةروس نم ٠٠١ :ناتيآلا )١(

 .ءاسنلا ةروس نم 08و ةرقبلا ةروس نم 5328و 138و 98و 37 تايآلا ()

 ّيوُر 5 ناكسإلا ورمع يبأ نع يور دقو ١5ص يناعملا زاربإو 77ص ريسيتلاو 2١065  ١ههص ةعبسلا :رظنا

 نأ عزو «بارعإلا ةكرح يف نيكستلا دربملا عنمو» :؟::ص اج طيحما رحبلا يف نايح وبأ لاقو ؛ةكرحلا سالتخا هنع

 هقفاوت برعلا ةغلو هِي هللا لوسر نع رثأب الإ أرقي مل ورمع ابأ نأل ؛ءيشب سيل هيلإ بهذ امو ءنحل ورع يبأ ةءارق

 فاحتإو ,2077 - ؟١5؟ص ؟ج رشنلاو 5ص اج طيحملا رحبلا :ًاضيأ رظناو « «ركنم كلذل دربملا راكتإف ءكلذ ىلع

 156 4١ص رثشبلا ءالضف

 .تاكرحلا ءافخإ : «ق» يف )

 . «ق» يف ضايب نيسوقلا نيب ام ناكم يف (5)

 .كلثم نعو : «ق» يف (0)

 .دعرلا ةروس نم ١١ ةيآلا ()

 .رسماي نمو : «ر» يف (0

 .807 8١ ؟ص دج يفاريسلا حرشو «١6؟ ص ؟ج هيوبيس باتك :رظنا 0)

  ةااك د



 ورح هدف تغذأ اذإ اهذاف ةغارينب ةفقكأ اذإ "أر قت "ارو

 عمو ءأواو واولا عمو امال ماللا عمو «ءار ءارلا عم ريصتف ءاهسنج نم تراص

 كلغ ابل كبل قورقا ةدهو# من0 "او ءايلا

 وأ يلا نتا هما قا اول نوبل نآلف ةنخب تمم اذإ امأق

 فرحلا جورخ ناك نإو فورحلا ٌعَبتَ تي موشيخلا نم توص ةنغلاف «فنألا نم

 نوكي ال ىتح اهلاطبإ اوهركف «ةنغ ماغدإلا لبق نونلا تناك دقو «مفلا نم

 اني تايتالا ىلإ اليبس قود ةغو :ةخلا اعوص: نكت رقأ نونلل

 نأل ؛ميملا لجأ نم ةنغ ىلإ ةجاتحمب تسيلف ميلا يف نونلا تمغشُأ اذإ امو

 .نونلا ةنغ نع ينغي نيتفشلا نم اهجورخ ناك نإو نع اهيف يملا

 نم اهجرخم ناك نإو ةيناثلا نونلاو ءاهلثم نون يف تغدأ اذإ كلذكو
 .ةنغ اهيفف مفلا

 فورح نم ًافرح رشع ةسمخ لبق ةنكاس تناك اذإ ىَفْحُت نونلا نأ معاو

 :يهو مفلا

 ءءاطلاو «يازلاو «نيسلاو ءداضلاو ءداصلاو ءنيشلاو «مجلاو ءفاكلاو «فاقلا

 ,فاقلاو ءاقلاولاذلاو. فاطلاو اقلاو هلاذلاو

 عضوم نؤتللو «رفلا :فورخ'اينأل ؛قورخلا هذه دنع نونلا كيفخأ افإو

 " لاك نع كنذ اورو «ةنغلا ءانقإ مم ءانغمألا لإ كذألا لمأ نموقك يهذم نع ل هج را قاذز

 روبملا بهذمو اذه . «مٌهريغو « بوقعيو ءرفعج ينأو «مصاعو ءرماع نباو ورم يبأو ريثك نباو عفانك ةءارقلا ةُمأ

 .20ص رثبلا ءالضف فاحتإو 316١ نص يناعملا زاربإو «65ص ريسيتلا :رظناو «ةنغ ريغب ماغدإلا

 . «ق» يف صقت )5

 . «ق» يف صقن )2

 ت1

 اىدخإ



 عمو «مفلا يف نهكارتشاب نونلل ةسبالم فورحلا هذه تراصف هنم جرخت مفلا نم

 ةفخلا بلط يف  ءافخإلاو ءمفلا فورح نم فورح يف غدت نونلا'نإف كلذ

 «نونلا يف هدحو موشيخلا لاعتسا نكمأ اّمَلَف «ةفخلا بلط يف ماغدإلاك  ("هب)

 جارخإ يف مفلا اولمعتسي نأ نم مهيلع ّفَحَأ كلذ ناك هدعب ايف مفلا َلِمْعَتْسا من

 .نونلا دعب ايف مفلا ىلإ اودوعي مث «نونلا

 - :ةثس يهو «قلحلا ""فورح دنع نّيَبَت نونلاو

 ؟كوُخَأ ْنَم :كلوقك (”ءاخلاو) «نيغلاو ءءاحلاو «نيعلاو ءءابلاو .ةزمبلا
 ؟كلمَح نمو ؟كدنع ْنَمو ءلاله نمو  ةزمبلا تففخ اذإ

 .اَهنْيَبي نم '"'مهنمو ءاهلبق نونلا يفخي نم مهنف :ءاخلاو نيغلا امأف

 نونلا ىفخت يتلا مفلا فورح ىلإ برقأ "امآلف امهددنع اهافخأ نف

 .اهدنع

 يتلا عبرألا |هتاوخأ ىرجم امهارجأف قلحلا فورح نم ا”اهألف ابن يمي نمو

 .لبق اهانركذ

 ءءافخإلاو ءماغدإلا نم انركذ ام عيمج يف ةنكاسلا نونلا ةلزنمب نيونتلاو

 .نايبلاو

 .«ق»و «به يف ةدايز (0)

 .عاةص ؟ج هيوبيس باتك :رظنأ (؟)

 .لصألا يف صقت (5)
 .اهنألف :لصألا يف ()

 . «ق» يف اذكو الألف :لصألا يف (5)
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 يف ضرعي دق اهيف غدي نونلا نأ انركذ يتلا ةتسلا فورحلا نأ ملعاو

 غم كلذو ءايلاو واولاو ؛ ءميلا وه وهو «هيف نونلا 5 كرت ا أم اهضعب
 نأ مهول مز معو ءاَّمْر ةاش : .اولاقن اوغدأ ول ( او) منَ معو ؟ءامْنَر ةاش

 ةّينقو اونق كلذكو مج معو اءاَمَج امج ةاش لثم نايم همالو لعفلا نيع

 ناواو همالو هنيع ام ةلزنمب ريصيف ةّيكو :ةّيقو "وق :ليقل غدأول ةّينكو
 اذه وحن يف ماغدإلا ناك اماف ءيَح :كلوقك ناءاي وأ ةّوُحو :ةّوق :كلوقك

 .سبللا لاوزل نايبلا فلكت اولقحاو هوضفر مهيلع سبللا لخدي

 .ًادقاو وشخا :وحن احوتفم اهلبق ام ناك اذإ اهلثم يف غدت واولاو :لصف

 0 اذإو

 ابلبق تناك اذإ ةضلا نأ : (”اهلبق) ةضضلا ('"”نيب) و اهلبق ةحتفلا نيب قرفلاو
 مقام اكرح نيعتال األ أ ألا ذب يصف شدا

 ةلزنمب يبف ( (”ابنم) ) واولا لبق ام ةكرح تئاك نإف / ادبأ ةحتف يبف ءابنم

 ناك اذإ اَبَتْسَغْدَأ ول كنأل ؛ءيش يف غدُت ال فلألا نأ اك ءيش يف غدُت الف فلألا

 .ننعلا هب مهضعب صخو ءابهتيحل تحت اهقلح ف ةقلعم ةَنَه :اهتغزو ةاشلا اتمئّرَو» : (مز) ناسللا يف )0(

 .ءاّمزو ءءاَمْلَر ىثتألاو مَنْزَأ تعنلاو

 . «ب» يف صقت (؟)
 .(١هص ؟ج هيوبيس باتك :رظنأ ()

 . جلا ةنيب نرق تاذ نكت مل اذإ ءانج ةاش» : (مج) ناسللا يف (9)
 .هسفنل ناسنإلا هينتقي ام :ةينقلاو ءبطرلا نم هيف امب قذعلا :ونقلا (5)

 ...ةوق :ليقل غدأ ول ةينكو «ةينقو «ةونق كلذكو : «ق» و هر» يف (1)

 . «ق» يف ةدايز (0
 . «ق»و هدو «ب» يف صقن (0)
 .لصألا يف صقتن (9)
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 ةماك يف ناواولا نوكت نأ الإ ؛ماغدإلاب اهيف يذلا دملا بهذل اموضم ابلبق ام

 :ربتعي كلذ نإف ءةدحاو

 زاج "فلأ نم بلقنت ملو «ءانبلا لصأ ىلع تنكس ىلوألا واولا تناك نإف

 .وَدَعو ٌوعدَمو ٌقَرْعَم :وحن اهماغدإ

 نأل د «لووق :وحن اهماغدإ رجي ' فلأ نم ةبلقنم ىلوألا تناك نإو

 .""اهماغدإ جي م كلذلو ؛ةينلا يف فلألاف َلَواَقَو َمَواَق فلأ نم ةبلقنم واولا

 لكاشت ملف اهنم ةحتفلا تسيلف ةحتف اهلبق ام ةكرح تناك اذإ امو

 وأ تناك ةماك يف ءابلثم يف اهماغدإ كلذل زاجف هدم اهيف لماكتي ملو «فلألا

 :نيتماك (”'يف)

 يف تدَتَو «ءاي بلقت نأب «ةحتف اهلبقو تنكس اذإ ءايلا يف اولا غدتو

 دقو ءًأيؤلو ءًايْؤُط :لصألاو هايل هّنيَوَلو هاّيَط َةُتْيَوَط :وحن اهدعب يتلا ءايلا

 ازه كح مدقت

 ول كنأل ؛كلذ وحنو ءلصاو ٌوُعْدَمَو دقاو ٌوُدَع : يف ماغدإلا زوجي الو

 ايف اهماغدإل ؛اهنم ةكرحتملا َنَكْسَت نأ بجول اهدعب اهف ةددشملا واولا تغدأ

 .راهظإلا آلإ زجي مل كلذلف «ةيناثلاو «ىلوألا واولا :نانكاس يقتلي ناكف ءابيلي

 ءاحلا يف غدتو ءالالق "هّبْجا :كلوقك ابلثم يف غدت ءابلاو :لصف

 . ءافلا نم :لصألا ف م)

 .هماغدإ زجي مل: «قد يف () '

 . «ق» يف ةدايز (0)

 .ةرصبتلا نم قبس اهف 88هص :رظنا ()

 105 6١51ص اج يفاريسلا حرش :رظناو ءالالق هيحأ :كلوقك : «ق» يف (0)
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 نأو :نيجرغلا فالتخال ؛نسحأ نايبلاو :' ديوب لاق ءاَتاَح هّبْحا :كلوقك

 ؛نسح (' ايبرع) ماغدإلاو :لاق ءابتلقل ماغدإلا ' "يف لصأب تسيل قلحلا فورح

 .ناوخر «ناسومهم امهنألو ؛نيجرخلا برقل

 ءاحلا اهيف تغدأ من باح (“ !ءاملا) تَبَلَق ءابلا لبق 7 ءاحلا تناك نإو

 .هذّحَبْدا :اهظفل ءهذه َْبْدِإ :كلوقك لوألا

 اهنأل ؛اهيف غدي الو «ءيش يف غدت ال "فلآلا نأ انمدق دقو :لصف

 كلذلف ؛ةنكاس الإ ادبأ نوكت ال اهأل ؛داتعا ابل سيلف «توصلا ءاوه جرخت
 1 نكاسب أادتبُي ال هنأل ؛ (”'مالكلا) لوأ يف عقت ال

 يلا :ةلوتك اهلق ام حتا اذإ تلك نم اهم يف مدت هايلاو :لصف

 .ًاراَسّي يضراو ءارساي

 ةلعلاك هذه يف ةلعلاو ءارساَي يملظا :كلوقك غدت مل اهلبق ام رسكتا نإف

 .اهلبق ام مضنا اذإ واولا يف

 ءماغدإلا نم دب الف ىلوألا تنكسو «ةدحاو ةماك يف ناءايلا تناك نإف

 «يَط :وحن حوتفملاو يِلَوو «يضقَمو «َيِمْرَم :كلوقك حتفنا وأ اهلبق ام رسكتا

 .يَلَو

 .ةااص ؟ج باتكلا :رظنا )١(

 .ماغدإلل :«ق» و «ب» يفو «لصألا يف (0

 .لصألا يف صقت (0)

 .ءاحلا دعب ءابلا تناك نإو : «ر» يف (9

 . «ق» و «ر» و «ب» يف صقن (5)

 .ةرصبتلا نم قبس ايف ؟5ص رظنا )١(

 ا مب» ْق صقن (7 0

 ب تخاال-



 :وحن اهماغدإ زجي مل ىرخأ ةماك نم ءاي ةددشلا ايلا هذه تيلو نإو

 هللا ءاش نإ كلذ فزعاف ءديلو ٌوُدَع يف انركذ ؟ نانكاس عتتجي الل ؛ديزت ّيلو

 . (قيفوتلا "'هللابو) ءلجو زع

 هيبن دم ىلع هللا ىلصو ءهنوع نْمُّحو هللا دمحب ةرصبتلا ""باتك َلُمَك

 نينثا ماع رفص نم رشع عباسلا يف كلذو «مّركو ءفّرشو ملدنو ءهلآو ىفطصملا

 .ةثامسخو نيناكو

 .لصألا يف صقن ()

 يف كلذو .هلهأ وه ا اريثك هلل دملاو «ناويدلا عيمج َلمَك هبو ءيرِمّصلا نم يناثلا رفسلا لك :«ب» يف (؟)
 .ةئامسخو نيتنثا ةنس نم ىلوألا ىَداَمُج

 ةعبس ماع مظعملا ناضمر ربش نم يناثلا يف هنم غارفلا ناكو «هنوعو هللا دمحب ةرصبتلا باتك مت: «ر» يفو

 .هنع هللا افع «يلداّثلا دواد نب دمع هسفنل هبتكو «ةئامسخو «نيعستو

 كام



 عوضوملا

 هرصعو « هتايح « يرهصلا : لوألا لصفلا

 هخويش : يناثلا لصفلا

 يرهصلاب اورثأت نم : ثلاثلا لصفلا
 ةرضبتلاب فرع يريصلا : عبارلا لصفلا
 ةرصبتلا باتك يف ةماع ةرظن : سماخلا لضفلا

 ةرصبتلا يف « يريصلا جهنم : سداسلا لصفلا

 هتارايتخاو « يريصلا ءارآ : عباسلا لصفلا

 يرهصلاو يفاريّسلا نيب : نماثلا لصفلا
 ةرصبتلا دهاوش : عساتلا لصفلا

 ةرصبتلا خسن : رشاعلا لصفلا
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 روسلا ىلع ةقوسنم « ةينآرقلا تايآلا سرهف ( ؟)

 ةحفصلا قر فحصلملا يف اهمقر ةيآلا

 ( باتكلا ةحتاف ةروس )

 ل 00 . مهيلع بوضغلا ريغ
 نيذلا طارص . مقتسملا طارصلا اندها

 6١ا/ (5()7) تمعنأ

 (  )«“( 01١ مهيلع ( مُيلع ) ( وّمهيلع) مهيلع

 ( ةرقبلا ةروس )

 علال ع 17 (1) مهترذنأأ

 م41 (ا015()3976) ةلالضلا اورتشا

 قعاوصلا نم مهناذآ يف مهعباصأ نولعجي

 <” (19) توملا رذح

 هلا 0 (0) مهعمسب بهذل هللا ءاش ولو

 كلت ()) ةضوعب ام الثم

 83١ () نودبت ام ملعأو
 9 (339) هبر نم مدأ ىقلتف

 نك (15) قحلا اوتكتو لطابلاب قحلا اوسبلت الو

 ١ (658) ةطح اولوقو ادجس بابلا اولخداو

 (5؟)(09) مرمأي
(6()159"”) 91 

 ا كالك



 انيلع هباشت رقبلا نإ
 ادهع هللا دنع متذختأ

 ليئارسإ ينب قاثيم انذخا ذإو
 . هللا الإ نودبعتال

 نورفكتو باتكلا ضعبب نونمؤتفأ

 مهسفنأ هب اورتشا امسئب
 ادهع اودهاع اماكوأ

 مكنايإ عيضيل هللا ناك امو

 انيفلأ ام عبتت لب

 لوسرلا لوقي ىتح اولزلزو

 هيف لاتق .مارحلا رهشلا نع كنولأسي

 . وفعلا لق نوقفني اذام كنولاسيو

 ىذأ وه لق ضيحلا نع كنولأسيو
 الو ضيا يف ءاسنلا اولزتعاف

 كلذ لعفي نمو
 ىتح حاكنلا ةدقع

 , منيب لضفلا اوّسنت الو

 مهنم اليلق الإ هنم اوبرشف

 تولاج دواد لتقو
 ضعبب مهضعب سانلا هللا عافد الولو

 ةلخ الو هيف عيبال

 مهديأ نيب ام معي
 هدنع عفشي يذلا اذ نم

 نيبت دق

 (م)

(86) 

)85( 

)86( 

)( 

)١0) 

)١( 

)3١( 

 )غ9١(

) 0700 

)17519( 

216 

6١ 

660 

 0 كال

 اذه

 تنوي

3 

5 

 قلد

14 

013 

 لال

3 

1 

841 

1 

1 

 وحل

1 

13 

5106 

 1ا/

843 

 كركر 3



 ىهتناف هير نم ةظعوم هءاج نف

 ةراجت نوكت نأ الإ

 ءاشي نم بذعي

571 

7 

(531) 

7076 ) 

(185) 

 51 (؟85)

 ( نارمع لآ ةروس )

 تاهاشتم رخأو
 هللا الإ هليوأت ملعي امو

 كلذ ثرحلا

 انل رفغاف

 كلذ لعفي نمو

 ميونذ ركل رفغي
 هللا نإ ميرماي ةكئالملا تلاق ذإو

 كافطصا

 متججاح ءالؤه متنأ اه

 ةفئاط تلاقو

 انيد مالسإلار يغ غتبي نمو

 تانيبلا مثءاجو

 نم تيبلا جح سانلا ىلع هللو

 اليبس هيلا عاطتسا

 مهديك مةرضن»ال اوقتتو اوربصت نإو

 ائيش

 معيو ركنم اودهاج نيذلا هللا معي الو

 نيرباصلا

 اي بعرلا
 هدعو هللا مقدص دقلو .

) 417 

)1( 

)١55( 

)1١6١( 
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 كلاة 

 4؟
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07 

 قف

34 

90 
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90 

54 

14١ 
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 اذفلا

1١64 

0/1 
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 كا
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 (16؟) هنذاب مهنوسحت ذإ

 (169) هللا نم ةمحر اهف

 (165) مهل رفغتساو

 (1) عرصني

 (183) نولبتل

 ( ءاسنلا ةروس )

 )١( ماحرألاو هب نولءاست
 (؟؟) رتاهمأ ميلع تمرح

 (؟8) يلع هللا باتك

 (9) ةراجت نوكت نأ الإ

 (١1١)ء(50) كلذ لعفي نمو

 (65+) اريقن سانلا نوتؤؤي ال اذإف

 (58) عرمأي

 (7)  اهظع ازوف زوفأف مهعم تنك يتتيلاي
 (53) مهنم ليلق الإ هولعف ام
 (01) توملا كردي اونوكت انيأ

 (09) ءالؤه متنأاه

 لق اريدق كلذ ىلع هللا ناكو

 لك مهقاثيم مهضقن اهف
 1 هللا عبط لب

 اناتهب ميرم
 نظلا عابتا الإ لع نم هب محلام
 ةاكزلا نوتؤماو ةالصلا نيهقملاو
 مل اريخ اوهتتا

 ل ةالك

14 

 ان

11 

8431 

 لحب

10 

 اعل
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46 

 ا

 فن
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 انفع

 تل
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1" 
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 هكا

 ١
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 انو
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 ( ةدئاملا ةروس )

 (1١؟) ابيقت رشع ينثا مهنم انثعبو

 (1) مهقاثيم مهضقن اهف

 (18) كدي ّيلإ تطسب نئل

 )١8( 2 اهيديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو

 ش اوداه نيذلاو اونمأ نيذلا نإ '

 (56) ىراصنلاو نوئباصلاو

 (0) ةنتف نوكت الأ اوبسحو

 (ا7) ةثالث ثلاث

 (15) سانلل تلق تنأأ

 نأ هب ينترمأ ام الإ محل تلقام

 (1027) هللا اودبعا

 ( ماعنألا ةروس )

 (0 ئزهتسا دقلو

 انبر تايآب بذكت الو درن انتيلاي

 (37) ٠ 2 نينمؤملا نم نوكتو

 (ه) نيركاشلاب ملعأ

 وه الإ اهماعي ال بيغلا حتافم هدنعو

 نم طقست امو رحبلاو ربلا يفام معيو

 تاماظ يف ةبح الو اهماعي الإ ةقرو

 يف الإ سباي الو بطر الو ضرألا

 (59) . نيبم باتك

 (0( عجرم هيلإ

 (م6) | ينوجاحتأ

 - ةال5

 كدر

560 

10 

56 

 تدر

0036 

 فخر

56 

51 

 ع

 ذل

 انف

 اا

4 

 تقر

59506 , 59“ » 
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 )9٠( هدتقا مادهبف

 ,رمآلاو سيشلاو انكس ليللا لعاجو
 (95) انابسح
 ( 00 مهئاكرش ممتالوأ
 (4:١)ء(19) نييثنألا مأ مرح نيركذلا آ لق
 )١48( اتؤابآ الو انكرشأ ام
 (6) نسحأ يذلا ىلع امات

 ( فارعألا ةروس )

 0( شياعم اهيف مل

 (9:) يروو أم
 نم ننوكنل انمحرتو انل رفغت / نإو
 (؟؟) نيرساخلا

 (0ه6) متانئج دقلو

 (7 انتئا حلاصاي

 (14) ملجرأو ميديأ نعطقأل
 (5١؟) كناحبس لاق قافأ اماف

 (165) الجر نيعبس هموق ىسوم راتخاو

 (165) انل رفغاف

 (ا5) انيع ةرشع اتنثا هنم تسجبناف

 (151) ادجس بابلا اولخداو ةطح اولوقو
 (770 ىلب اولاق برب تسلأ
 (350 انأرذ دقلو

 ( لافنألا ةروس )

 (5؟) كدنع نم قحلا وه اذه ناك نإ مهللا

 (5 نيلوألا ةنس تضمو

 ل 5م

 م

 فرح

 "خ4

 ثقل

 تفر

 مكا

 مله

 كلر

18 

 خي

 1١

1401 

00 

 كذا

 ىرضل

 قف

 5 ا/

01 
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 (4) نيز ذإو

 (60)  اورفك نيذلا هللا دنع باودلا رش نإ
 نم مه درشف برح لا يف مهنفقثت امإف

 ( ها/) مهفلخ

 (58) ةنايخ نم نفاخت امإو

 0( مهماعي هللا مهنوماعتال

 ( ةبوتلا ةروس )

 موي سانلا ىلإ هلوسرو هللا نم ناذأو

 نيكرشملا نم ءيرب هللا نأ ربكألا جحلا

 (؟) هلوسرو

 كراجتسا نيكرشملا نم دحأ نإو

 (5) هرجأف

 (56) مث تبحر

 () هللا نبا ريزع دوهيلا تلاقو

 (1) هوضري نأ قحأ هلوسرو هللاو

 (8م0( مهل رفغتسا

 (6) اولمعا لقو
 )١9( راه فرج

 (114) هنم أربت هلل ودع هنأ هل نيبت اماف

 ( سنوي ةروس )

 (؟) عجرم هيلإ

 )٠١(  نيملاعلا بر هلل دما نأ مهاوعد رخآو

 ("5) مه نيرجو كلفلا يف متنك اذإ ىتح

 (1؟5) كيلإ نوعتتسي نم مهنمو

 ه١ عقو ام اذإ مث
 آالاآاة 

15 

50 

6 

1١1 

34 
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 دشروا

 لك
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 1ا/

 ه١
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 (ه8) اوحرفيلف كلذبف
 (هؤ) مل نذأ هللا 1 لق

 (مق) اكتوعد تبيجأ

 (49) ناعبتت الو

 دحر اورظنا لق
 ( دوه ةروس )

 (1) نوماسم متنأ لهف
 ( 0/0 انلذارأ م نيذلا

 (15) انعم بكرا يئباي

 نم نكأ ينمحرتو يل رفغت الإو

 ( 80/) نيرساخلا

 (4) انم مالسب طبها حوناي

 (11) ذئموي يزخ نم

 م( مل رهطأ نه
 )١8( ةنجلا يفف اودعس نيذلا امأو

 ( فسوي ةروس)

 (:) ابكوك رشع دحأ تيأر ينإ
 (11) انمأت ال كلام انابأ اي

 (مل)ء(اذلخ تلوس لب

 م0( نيدهازلا نم هيف اوناكو
 (19) اذه نع ضرعأ فسوي

 (*0) ةوسن لاقو

 (0( ابح اهفعش دق
 (31) ارشب اذهام

 (م)( ًاريبك ًاخيش أبأ هل نإ

 تحور

1١ 
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 ال

1 

 3ك

 تدل

 اظنخف

35> 

 16١
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 تدر
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 فق

 ا

 نكن
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 ١34
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 16 (4) فسوي يف متطرف

 هالك (م اهيف انك ىتلا ةيرقلا لأسأو

 40 (مم) 5 أتفت هللات

 ( دعرلا ةروس )

 كل )1١( : لاو نم

 الكا , عما“ , 5ع (؟؟) ئزهتسا دقلو

 1 (؟) ْش نّيز لب

 ( ميهاربإ ةروس )

 10١ (؟)ء() مل رخس

 ( رجحلا ةروس )

 4 (؟( اورفك نيذلا دوي امبر
 ملك («0) شياعم اهيف مل

 الإ . نوعمجأ مهلك ةكئالمل دجسف

 اك ء دا (0)ء(0) سيلبإ

 1 (م) نوتنيم' امن خف

 ع7 2 4 (0ع4) نورشبت مف

 لآ الإ « نيمرجم موق ىلإ انلسرأ انإ
 هتأرما الإ . نيعجأ موجنمل انإ طول

 ء(ه65)ء(ه8) نيرباغلا نمل اهنإ انردق

 لإ (0)

 ( لحنلا ةروس )

 10١ (14) 01 مل رخس

 01 (58)  -:خيلوألا نيطاسأ اولاق مير لزنأ اذام

 014 (0) اريخ اولاق مير لزنأ اذام

 1 (م) ائيش مع دعب معي اليكل
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 (93) قاب هللا دنع امو دفني مدنعام

 (1١؟غ) مهيب حيل كبر نإو

 ( ءارسإلا ةروس ) '

 نم ةمحر ءاغتبا مهنع نضرعت امإو

 (؟8) كبر

 (مك) ع( انفرص دقلو
 3 اليبس شرعلا يذ ىلإ
 (5) اليلق الإ كفلخ نوثبليال اذإو

 (907) اريعس مهاندز تبخ املك

 )١8( الوعفمل انبر دعو ناك نإ

 ( فهكلا ةروس )

 5( مههاوفأ نم جرخت ةماك تربك
 ( ىصحأ نييزحلا يأ ملعنل
 ::اهغ كلذ لاف 3 ءيفل قلرقالو
 (م") () هللا ءاشي نأ الإ

 (مو) كتنج تلخد ذإ

 (م) الام كنم لقأ انأ نرت نإ

 0( :. ةلدي نيلاطلل نك
 (664) انفرص دقلو
 (10) قح جربأ ال

 (١؟) الامعأ نيرسخألاب كئبنأ له لق

 مهلِإ انأ لإ ىحوي ملثم رشب انأ اغإ
 () دحاو هّلِ

 ( ميرم ةروس)

 (4) ابيش سأرلا لعتشاو
 كلاة 
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18 

10 

 اذني

16 

 ال
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 ع

 قي

16 
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 قف

14 

 حا
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 ثريو ينثري يلو كندل نم يل بهف

 3 (5(2)1) بوقعي لآ نم

 ذه (.) اذهأ قبلا ع خيركاماف

 لإ (8) رصبأو مهب عمسأ

 رصبي الو عمسي الام دبعت مل تبأ اي
 3 (:ع) ائيش كنع ينغي الو

 ىلع دشأ مهأ ةعيش لك نم نعزننل مث

 0 (59) ايتع نمحرلا

 ( هط ةروس )

 4 )5١( باذعب متحسيف ابذك هللا ىلع اورتفتال

 ك6 505 (75) منهج هل نإف امرجم هبر تأي نم هنإ

 تارك فا (89) الوق مهيلإ عجري الأ نوري الفأ

 قلل (94) مأ نباي

 ( ءايبنألا ةروس )

 0 (؟) اوماظ نيذلا ىوجنلا اوّرسأو

 415 )91١( ةملاظ تناك

 ا (5) اتدسفل هللا الإ ةملآ اهيف ناك ول

 الل عم , 55 (41) ئزهتسا دقلو

 3 ( ها ) ممانصأ نديكأل هللاتو

 8 (41) ةفصاع حيرلا ناهلسلو

 314 ( م80 ابضاغم بهذ ذإ

 7 (94) هيعسل نارفك الف

 ( جحلا ةروس )

 امع ةعضرم لك لهذت اهنورت موي

 كل (؟( تعضرأ

 تقع



 (؟6) ٠ ءاوس سانلل

 م ناثوألا نم سجرلا اوبنتجاف

 ) 5 ( ضعبب مهضعب سانلا هللا عافد الولو

 (20) كل رخس

 (70) اورفك نيذلا هللا اهدعو رانلا

 (7) مهديأ نيب ام ملعي

 ( نونمؤملا ةروس )

 (109) انل رفغاف

 (رونلا ةروس )

 )١( اهانلزنأ ةروس

 (5) 2( هوقعمس ْذِإ

 (١١؟)ء(ع) ءادهش ةعبرأب

 (؟6) ءيصي اهتيز داكي

 ( اباحس يجزي هللا نأ رت مأ

 (<) هقرب انس داكي

 ىلع يثمي نم مهنمو هنطب ىلع يشي

 (0) عبرأ ىلع يثمي نم مهنمو نيلجر

 (35) مهنأش ضعبل

 (30) محل رفغتساو

 ( ناقرفلا ةروس )
 فعاضي . اماثآ قلي كلذ لعفي نمو

 (55)ء(و8) ش باذعلا هل
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 ل
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10 
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 ( ءارعشلا ةروس )

 (44) ملجرأو مكيديأ نعطقأل

 (86) ميعنلا ةنج ةثرو

 )١5( نيلسرملا حون موق تبذك

 (001) نولذرألا كعبتاو
 (185)ء(64) انلثم رشب الإ تنأ ام

 بلقنم يأ اوماظ نيذلا معيسو
 ( ؟5/) نوبلقني

 ( لملا ةروس )

 )9 هللا انأ هنإ

 دواد نايلس ثروو

) 

) 

 (؟؟) هب طحت مل اب تطحأ

) 

) 
 حل هلهأو هنسّيِبْنل هللاب اومساقث اولاق

 (0 اولاق نأ الا هموق باوج ناك اف

 ( صصقلا ةروس )

 (458) نيثراولا نحن انكو

 (م١4) يهرادبو بمب

 ( توبكنعلا ةروس ) |

 (؟4) اولاق نأ الا هموق باوج ناك اف

 () اطول انلسر تءاج نأ الو

 (1) نيبت دق

 ( مورلا ةروس )

 (ه8) انبرض دقلو
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 ( ناقل ةروس )

 (1) ةبح لاقثم كت نإ اهإ

 (0) مك رخس

 ( ةدجسلا ةروس )

 نم هيف بير ال باتكلا ليزنت . ملأ

 (؟) 0 . نيملاعلا بر
 (5( هارتفا نولوقي مأ

 ( بازحألا ةروس )

 0 كوؤاج ذإ
 (1) انيلإ مه مهاوخإل نيلئاقلاو
 (80) هلل نكنم تنقي نمو

 نيظفاحلاو تافماسملاو نيماسملا نإ
 هللا نيركاذلاو تاظفاحلاو مهجورف

 (55) تاركاذلاو اريثك

 (51) ١ يبنلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ

 (7) ميونذ مل رفغي

 (أبس ةروس )

 لزنأ يذلا ماعلا اوتوأ نيذلا ىريو

 (3) قحلا وه كبر نم كيلإ

 (( مه فسخن أشن نإ
 ( 50/0 نونما تافرغلا يف مو“

 (148) بويغلا مالع قحلاب فذقي يبر نإ لق

185 - 

 نا

10١ 

1١ 
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 نحيي

 ١ه

55 26١ 

 انكر
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 كدر

 اللا



 (رطاف ةروس )

 (١0( عابرو ثالثو ىنثم ةحنجأ يلوأ

 (0( اعيمج ةزعلا هللف

 (5) اوتويف مهيلع ضقيال

 ( سي ةروس)

 0( نونمؤيال مهرذنت مل مأ مترذنأأ
 () دابعلا ىلع ةرسحاي

 )24١( نوحشملا كلفلا يف

 ) تافاصلا ةروس (

 00( افص تافاصلاو
 )١( ارجز تارجازلاف

 (6) نوعّبّسيال

 ( 407 لوغ اهيف ال

 (1407) نوديزي وأ فلأ ةئام ىلإ هانلسرأو

 (33030 نولوقيل اوناك نإ

 ( ص ةروس)

 اوربصاو اوشما نأ مهنم الملا قلطناو
 .5(24) . متهلآ ىلع
 (؟4) ْ كماظ دقل

 (175(2)75) سيلبإ الإ نوعمجأ مهلك :ةكئالمل دجسف

385 

066 

356 
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 ارح

16 

 146؟
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 انس

 قل

 هال

66 

18 

 او
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 تل



 ( رمزلا ةروس )

 (13) نوقتاف دابعاي

 ( 37) انبرض دقلو

 (0) ضرألاو تاومسلا رطاف مهللا لق
 (651) هللا بنج يف تطرف ام ىلع اترسحاي

 (2<7) اهباوبأ تحتفو اهوؤاج اذإ ىتح

 ( رفاغ ةروس )

 ( 30) يبرب تدع

 ) تلصف ةروس)

 (39) مهانيدهف دوت امأو

 ( ىروشلا ةروس )

 « مقتسم طارص ىلإ يدهتل كنإو

 (ه60(.)8؟) هللا طارص

 ( فرخرلا ةروس)

 (89) متماظ ذإ

 (18) مكيلع فوخال يدابعاي

 (76) نيملاظلا مه وناك نكلو

 ( ناخدلا ةروس )

 )١( يبرب تدع
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 ( ةيثاجلا ةروس )

 تايآل ضرألاو .تاومسلا يف نإ
 نم ثبيامو مقلخ يفو . نينمؤمل

 فالتخاو . نونقوي موقل تايآ ةباد

 ءامسلا نم هللا لزنأ امو راهنلاو ليللا

 اهتوم دعب ضرألا هب ايحأف قزر نم
 موقل تايآ حايرلا فيرصتو
 (ه)ء(5)ء(*؟) . نولقعي

 (١1)ء(1؟) مل رخس

 ( فاقحألا ةروس )

 (4) انرطمم ضراع اذه

 (58) اولض لب

 (؟9) انفرص ذإو

 (0) مل رفغي

 ( دمم ةروس )

 (؟) باقرلا برضف
 (:4) ءادف امإو دعب انم امإف

 اوجرخ اذإ ىتج كيلإ عتسي نم مهنمو

 (15) اولاق كدنع نم

 ( حتفلا ةروس )

 كل رفغيل . انيبم احتف كل انحتف انإ

 (17) متننظ لب
 (١1؟) ءوسلا نظ متننظو

 -41ظخ3 
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 اورذ تايراذلاو

 ىزيض ةمسق

 نوبجعت ثيدحلا اذه نفأ

 مهراصبأ اعشخ

 رعقنم لخن زاجعأ مهنأك

 رذنلا نوعرف لآ ءاج دقلو

 مايخلا يف تاروصقم روح

 محج ةيلصتو

 ىسحلا هللا دعو الكو

 ( تايراذلا ةروس )

 ( نمحرلا ةروس )

)7( 

 ( ةعقاولا ةروس )

 (5؟4)

 ( ديدحلا ةروس )

)١( 

 هللا اوضرقأو تاقدصملاو نيقدصلا نإ

 (14) انسح اضرق

 (؟8)

 نوردقي الأ باتكلا لهأ معي الكل

 )51( ءيش ىلع

 - كمةال-

 دحر

16 

46١ 

11 

5 

10 

 عدو

14 

16 

11١ 

05 

36 

 تك



 ( ةلداجما ةروس )

 (؟) مهتاهمأ نهام

 ( رشحلا ةروس )

 )00( ةلود نوكي ال يك

 ( فصلا ةروس )

 (12) مكبونذ كل رفغي

 ( نوقفانملا ةروس )
 نإ دنهشي هللاو هلوسرل كنإ ملعي هللو
 )١( نوبذاكل نيقفانملا

 رفغتست مل مأ مهل ترفغتسأ مهيلع ءاوس

 1( مل
 (5) كلذ لعفي نمو

 ( نباغتلا ةروس ) |

 (137) مل رفغي

 ( ميرحتلا ةروس ) |

 (64) امكبولق تغص دقف هللا ىلإ ابوتت نإ

 (1) ةراجحلاو سانلا اهدوقو

 ( كلملا ةروس )

 (؟) روطف نم ىرت له
 (0 رصني
 00( رورغ يف الإ نورفاكلا نإ
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 ؟/
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 ل

 قففن
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 عل

 اثنا

07 

16 

1 

 دلل

56١ » 



 ةيواخ لخن زاجعأ مهنأك

 هيباتك

 هيباتك توأ م ينتيلاي
 هيباسح ام ردأ مو

 هيناطلس ينع كله . هيلام

 نيلسغ نم الإ ماعط الو

 ةكئالملا جرعت . جراعملا يذ

 مل رفغي

 اليلق الإ ليللا

 ايحجو الاكنأ انيدل نإ

 ىضرم مكنم نوكيس نأ مع

 اريخ وه هللا دنع هودجت

 كك 0. ننمت الو

 ' ربكلا ىدحإل اهنإ

 رفملا نيأ

 (_؟59"5)«ء(154

) 

 )١1١(

(26') 

(7351) 

(58) 

(99) 

 ( جراعملا ةروس )

 (؟5)ء(؟)

 ( حون ةروس)

)0) 

 ( لمزملا ةروس )

 ( رثدملا ةروس )

)١( 

)505( 

 ( ةمايقلا ةروس )

 (40) قولا يحي نأ ىلع رداقب كلذ سيلأ

 دن

 مح اللا الل

 م

0 

 م0 ١

 0ك

 حا

0 

 تقر

 تر

01 

 فتحي

 الك ء 01

 ابابا

 فق 2 ددح



 ( ناسنإلا ةروس )

 )١(  رهدلا نم نيح ناسنإلا ىلع قأ له

 (؟) اروفك امإو اركاش امإ

 (5) اروكش الو ءازج مكنم ديرنال

 (؟5) اروفك وأ انآ مهنم عطت الو

 نيملظلاو هتمحر يف ءاشي نم لخدي

 (8) املأ اباذع مهل دعأ

 ( تالسرملا ةروس )

 (5) أركذ تايقلملاف

 (3) ع( تلجأ موي يأل تتقأ لسرلا اذإو

 )١15( نيبذكملل ذئموي ليو

 () بعش ثالث

 ( أبنلا ةروس )

 )١( نولءاستي مع

 )0١( اشاعم راهنلا انلعجو

 ( تاعزانلا ةروس )

 (8) اهاركذ نم تنأ مف

 ( ريوكتلا ةروس )

 (17) تجوز سوفنلا اذإو

 (؟غ) نينظب بيغلا ىلع وه امو

3956 - 
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 نرخ
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 0 نيففطمال ليو

 (؟) نورسخي مهونزو وأ مهولاك اذإو

 (0( نيبذكمال ذئموي ليو

 (؟) بوث له

 ( جوربلا ةروس )

 (١6٠١)«.(١؟) شرعلا وذ دودولا

 ( قراطلا ةروس )

 (؟) ظفاح اهيلع امل سفن لك نإ

 ( ىلعألا ةروس )

 )1١( نورثؤت لب

 ( دلبلا ةروس )

 (6)ء(14) ةبرقم

 ( سمثلا ةروس )

 (5) اهأنب امو ءامسلاو

 )١٠١( اهاسد نم باخ دقو

 ( قلعلا ةروس )

 )١١(.)١5( ةئطاخ ةيذآك ةيصان . ةيصانلاب ًاعفستل

 ( ردقلا ةروس )

 (5) رجفلا علطم ىتح يه مالس

 -١ؤذؤ 

 سكر
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 سكر
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 هال
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 احبض تايداعلاو

 هيهأم

 رسخ يفل ناسنإلا نإ رصغلاو

 اونمآ نيذلا الإ

 . دمصلا هللا . دحأ هللا وه لق

 ( تايداعلا ةروس )
(١) 

 (؟)

 ( ةعراقلا ةروس )

)0) 

 ( رصعلا ةروس )

 (؟)1(١2)

 (؟)

 ( صالخإلا ةروس )

 )1١(ء)؟(

 ككل

1 

1” 

7 

 وى

511 
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 ةيوبنلا ثيداحألا سرهف ( ؟)

 ثيدحلا نم فرح لوأ رابتعاب ايدبعأ ابيترت ةبترم

 ةحفصلا مر ثيدحلا

 وأ هنادّوهب ناذللا امه هاوبأ نوكي ىتح ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك

 01 هنارصني

 نفت ةقدص تاوارضخلا يف سيل

 37 ةجحلا يذ رشع يف هيلإ هنم موصلا اهيف هللا ىلإ بحأ مايأ نم ام

 لاثمألا سرهف ( ؛4)

 لثملا نم فرح لوأ رابتعاب ًايئاجه ًابيترت ةبترم

 ةحفصلا قر ش لثملا

 06 ا ةلعان كنإف يّرطأ

 فن هَلَمَج قّْيَمُح فرع
 9 ةمحش ءاضيب الو « ةرمت ءادوس لك ام

 1 ظ ُلَحَي عمسي نم

 قرفأ اهريكش نبني ام ةضع نمو

198 



 تايبالا فاصنأو « يفاوقلا سرهف ( ه)

 تيبلا

 اماع نيتئام ىتفلا شاع اذإ

 ينيب نوكيو كراج كأ مَ

 سار تيب نم ةنقكيبس نآك

 ةحفصلا قر
 رعاشلا / رحبلا

 همن -

 ءانتلاو ةرسملا بهذ دقق

 يرازفلا عبض نب عيبرلا / رفاولا
 ءاتخاإلاو ةدولا مديبو

 ةئيطحلا / رفاولا
 ءالعلا انيلع هل هوقثدح

 ةزّلح نب ثراحلا / فيفخلا

 ءامو لسع اهَّجارزم نوكي

 تباث نب ناسح ,/ رفاولا

 هؤامعأ ةيماع دلبو

 اهئام درب. دققت تركذو

 هلامو ديلت دجم نم هلاهف

 )١( نمحرلا دبع نب ربج وأ .

 ةبّور / زجرلا

 اهئاننأ ىلع لوبلا كتعو

 ("!يدعسلا ةزجو وبأ / زجرلا

 - ب -

 ىثعألا / ليوطلا

 ابقعيف هلإلا ينيزجيس نكلو

 ىثعألا / ليوطلا
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 ًابوثأ تسبل دق شيع لكل

 قيدص نم حطابألاب نئاكو

 ريغ نم كينإ فرطلا ضغف

 احاير مأ نيراوسلا ةبلعثأ

 هل نردق داقن باوثأ نك

 ةبيلعُت نب سيق نم ةيراج

 هنيعب رافصلا مرمعل اذه

 انفعاست يمذإةيم رايد

 مرق لد جأ يفوخ نبنأك

 يقل ذإ ءءاسلبا متر

 ةسيآ يماح لآ يف يل اندجو

 هنتم لسعي فكلازهب ندل

-156- 

 نمحرلا دبع نب فورعم / زجرلا
 اباصملا وه تبصأ ول يفاري

 ريرج / رفاولا

 ريرج ,/ رفاولا
 اباشخلاو ةيهط مهب تلدع

 ريرج / رفاولا

 ابباده ءابهك اهتلمخب ولعي

 يئاطلا ديبز وبأ / طيببلا
 اباقرلا رعشلا ةرازفب الو

 ماظ نب ثراحلا / رفاولا

 يلجعلا بلغألا / زجرلا
 بأ الو كاذ ناك نإ يل مأال

 جحذم نم لجر / لماكلا

 برع الو مجع اهلثم ىري الو

 ةمرلا وذ / طيسبلا

 . برخلا زعمألاب هقبسيل ىّلو

 ةمرلا وذ / طيسبلا

 براضن فيك ماوقألا اوربخت ملأ
 - / ليوطلا

 برُكمو يقتاهنماهنوأت

 ديز نب تيكلا / ليوطلا

 بلعثلا قيرطلا لسع ا. هيف
 ةيّوج نب ةدعاس / لماكلا

1 

 كدر
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 15١ يتقان نابيش نب لهذ ينبل ىدف

 يذئاعلا ساقم / ليوطلا

 هبجع ريثك رهدلاو تبجع

 نكي مل يواعم اي يل بأ نم كو

 هفمأو هوبأ قايد نكلو

 هتبتنكو هتقدصق

 ادحأايه ىرنال ةليل يف

 ءانت مهريغأ يردأ امو

 انتضورب عتريال كرام ددراف

 ةمعنب تطبخ دق يح لك يفو

 هلحر ةنيدملاب ىصمأ كي نف

 هموي دمحي ءاوأللا اخأ تيكب

 ةرح نبا لكف دعبتال وُرُع ابأ

 - / زجرلا

 ةئرضأ م ينبس يزنع نم
 مجعالا دايز / زجرلا

 هبراقي سمش دبع نم يذلا كوبأ

 قدزرفلا / ليوطلا

 هبزاقأ طيلسلا نرصعي ناروحب
 قدزرفلا / ليوطلا

 هباتك هفعفني ءرملاو

 ىثشعألا / لماكلا

 اهبكاوك الإ انيلع يحي

 ديز نب يدع / حرسنملا

 اوباصأ لام مأ دهعلا لوطو

 ةدلك نب ثراحلا / رفاولا

 بوركم ريعلا ديقو دري نذإ
 ةنع نب هللا دبع / طيسبلا

 بونذ كادن نم سأشل قحف

 لحفلا ةمقلع / ليوطلا

 بيرغل اهرايقو ينإاف

 يجربلا ئباض / ليوطلا

 بورض نيعرادلا سوؤر ميرك

 بلاط وبأ / ليوطلا
 بيجيف هتوم يعاد هوعديس

 .-/ ليوطلا
 -5ؤة 
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 اهبييبح قارفلل ىماس ها

 انشتو انوجبت تبّرق مويلاف

 يرتقي نادل اهيعب اك هاو

 بدسنج مأ ىلع يب اًرم يليلخ
 اقراط تئج اماك ينأ رت مأ

 ةلفانسم ل :فراأل حلاق

 ىرفنش لجر اوكردت نأ متأطابت

 نإ رغار يرض ةيتوك

 ماظ نبا هيلإ ىليل يأ ماقق

 بيطت قارفلاب اسفن ناك امو
 يدعسلا لبختلا / ليوطلا

 بجع نم مايآلاو كب اف بهذاف
 بم طييسلا

 بجعلل نابشللو لوهكللاي

 7 لفسلا
 بذعلملا داؤفلا تاجاح يضقتل

 بيطت م نإو ابيط اه تدجو

 سيقلا ؤرما / ليوطلا
 بركلا نم نابجلا غت اذإ وجنأو

 كلام نب بعك / ليوطلا
 ِبْرْغلا ةحنجأ مث فافخ متنأو
 يدرألا تراخلا قي نيرجح# ليؤطلا
 براجتلا لبق شيعلا تالفغ ىرأ

 يماطقلا/ ليوطلا"
 برضي. فيسلا للسي ام اذإ ناكو

 قدذرفلا / ليوطلا
 بارعلا ةمّوسلا ناك ىلع

 بقول
 بزع الو لهأ يف سانلا نم ءار

 يدعسلا ةزجو وبأ / طيسبلا

 ّبطاوألا ةعس اهتم بلح

 ةعيش نأ لآ الإ لاصق

 - / زجرلا

 ديز نب تيكلا / ليوطلا

 -لاةظك 
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 امههرزئم لضفب عفلتت مل

 ينيرقيل قالغ نبا ّينأو ينإ

 ةحدمب دوه نم ىَلْوُأ كئاوأ

 هتقفرعف هقتفرْثّتْساف تللاطت

 امنوتم نأك ةةّمدم اتكو

 رداق نب دالب نع ينغي هللا ىلع

 ابضغ دق نييكرت هجو هنأك

 تلدب ينل يرتامإف

 مع يف تيفأ امبر

 تيب ءايلعلاب تيباي الأ

 اهراجو تنأ ءاجيه ىف يأ

 اهو ئفد ًاظعأ هللا محر

 بلعلا يف دعد قست مو دعد

 ريرج / حرسنملا

 بنذلا يف قرطلا يغبي بلكلا طباغك

 رماع نب ورمع ينب نم لجر / طيبسبلا

 بنوت ماهتلق اموي تنأ اذإ

 راصنألا نم لجر / ليوطلا
 بنارألا ديز تنأآ هل تالقف

 ةمرلا وذ / ليوطلا

 بهذم نول ترعشتساو اهقوف ىرج

 يونغلا ليفط / ليوطلا

 بوكس بابرلا نوج رمهنمب

 مرشخ نب ةبده / ليوطلا

 بيبذت ريغ ناعطل فدهتسم

 قدزرفلا / طيبسبلا

 اه ىدوأ ثداوحلا نإف
 ىثعألا / براقتملا

 3 دس 2

 تالاث يول نعفرت

 شربألا ةيذج / ديدملا
 تيتأ ام كلهأ ّبح الولو

 ساعق نب ورمع / رفاولا

 تلقتسا لاجّرلاب لاجر ام اذإ

 رماع ينب نونجم / ليوطلا

 تايقرلا سيق نب هللا ديبع / فيفخلا

 -5358ة 
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 اهتارفز نم سفنلا حيرتستف

 جتجح تلبق تنك نإ براي

 - / زجرلا

-2- 

 جت رفو يزني تان رقأ

 انرايد يف انب مت انتأت ىتم
 - /زجرلا

 اججأت ارانو الزج ابطح دجت
 رحلا نب ديبع / ليوطلا

 جعشعلابب ىمحللا ناعطملا جلع وبأو فيوع يلاخ

 جنربلا قلف ةادغلابو

 مق ينبل يلزنم كراس

 اجي ىقبيال برحلاو
 دلا يف راس بملا قفا الإ

 ابارين نعّدص نم

 يتلا برحلل سو باي

 - / زجرلا

 ةداّيم نبا / لمككلا

 جيرارفلا تاوصأ سيملا رخاوأ
 ةمرلا وذ / طيسبلا

 - ُح _

 احيرتسأف زاجحلاب قحلأو
 ءانبح نب ةريغملا / رفاولا

 حارماو ل يختل اه

 دابع نب ثراحلا / لماكلا

 حارب ال سيق نباانأف

 كلام نب دعس / لماكلا

 اوحارتسف طهارأ تعضو

 كلام نب دعس / لمكلا
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 ةمرصم افرح مهرزاج درو

 بوأتم حئار تاضيب وبأ

 ايواث ةوهرب ربق يف سق نإف

 ايالطملا بكر نم ريخ متسلأ

 حصان هللا هل يبلق نم بر الأ

 خبتملا َشَحَت نأ الول هللاو

 حوبصم نادلولا نم ميرك الو

 يئاطلا متاح / طيسبلا

 حوبس نيبكتمل حسمب قيفر

 نييلذحلا دحأ / ليوطلا

 حييصت روبقلا ءادصأ كسينأ

 يلذهلا بيؤذ وبأ / ليوطلا

 حابتسمب تيمح ءيشامو

 ريرج / رفاولا
 حار نوطب نيملعلا ىدنأو

 ريرج / رفاولا

 حئاوسلا ءابظلا يف يل هبلق نمو
 ةمرلا وذ / ليوطلا

 خا

 خرصتسم ال 2 نيح ميحجلا يف

 جاجعلا / زجرلا

 د

 دوراجلا نب رذنملا نب محاي

 قرحب دلع فورعملب نايدي

 مهمايخ لوح نوجاده ذفانق

 اهنبرقت ال باصنألاو كاّيإف

 يزامرح ةبّور / زجرلا

 ادهضتو ماضت نأ كنامتمت دق

 - / لماكلا

 ادوع ةيطع مهايإ نك امب
 قدزرفلا / ليوطلا

 ادبعاف هللاو ناطيشلا دبعت الو
 ىثعألا / ليوطلا
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 رماع نب ريمع ينامدن يح الأ

 قفي مل نارحك اهايإو ناكف

 هلاخت ناضلا راوخب ينعأ

 ادنهم ماطسلا لوقصم ضيبأو

 لجح نباي كموقب يندعوتأ

 ورمعتو نضح نم تعمججامب

 ىدعس نباو ةمام نب بعك اف

 حجسأف رشب اننإ يواعم

 ةعاس ليللا نم ءانثأب تماقو

 هسينأ داوب يلهأانتكلو

 اصعلا تقشناو ءاجيهلا تناك اذإ

 ادع تلتق نهلك ثالث

 ادغ وأ مويلا نم انيقالتام اذا

 ليعج نب بعك / ليوطلا

 اددقت قىح هاقال ذإ ءاملا نع

 ليعج نب بعك / ليوطلا
 ادرحأ ججدم لاب يدري حار اذإ

 ليعج نب بعك / ليوطلا

 ادرسم دواد حجسن نم كبح اذو

 ليعج نب بعك / ليوطلا
 ادابعلا نولاخي تاباشأ

 - / رفاولا

 ادايجلاو ورمحتو نضخح اسمو

 - / رفاولا

 اداوجلا رعاي كنم دوجأب

 ريرج / رفاولا
 اديدحللا الو لابجلاب انسللف

 يدسألا ةبيقع / رفاولا

 ةدازم يبنأ صصونلقلا جز
 -/ لماك

 دئارخلا مانتساو يهاودلا اهارس

 روث نب ديمح / ليوطلا

 دحومو ىنثم سانلا يغبت بائذ

 ةيوج نب ةدعاس / ليوطل

 - / ليوطلا

 دوعت ةهعبار هللا ىزخأف

 - / رفاولا
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 حابص يذ ةماقإ ىلع تمزع

 حيسما دبعو تنأ كاتإ

 اهلئاسأ اناليصأ اهيف تفقو

 اهنيبأ ام ًايأل يراوألا الإ

 ههبشي سانلا يف ًالعاف ىرأ الو

 فرقم افق كححب ىنرق

 ةقيفراهنم بيجلا باطق بيحر

 هل تقرأ اضراع ىأر نماي

 هبالهأالودفيبابحرمال

 يل عفري هللاو فدنخ يل عفرت

 انل مالا اذه اهيل الأ تلاق

 هران ءوض ىلإ وشعت هتأت قم

 مه اذإ تنأ يرملا ىتفلا معن

 دوسي نم دوسي امرمأل
 ةكردم نب سنأ / رفاولا

 دجسلا ةلبق ابرقت نأ

 ريرج / براقتم

 دحأ نم عبرلاب امو اباوج تّيع

 ةغبانلا / طيسب

 دلجلا ةمولظملاب ضوحلاك يؤنلاو

 ةغبانلا / طيسب

 دحأ نم ماوقألا نم يشاحأ الو

 ةغبانلا / طيسب

 ة هرئاآاسسم مل

 قدزرفلا / براقتم

 درجتمل ةضب ىمادنللا سجب

 ةفرط / ليوطلا

 دسألا ةهبجو يعارذ نيب

 قدزرفلا / حرسنملا

 د

 دغ يف ةبحألا قيرفت ناك نإ
 ةغبانلا / لماكلا

 دقت مهارين تدحت اذإاران

 قدزرفلا / طيسبلا

 دقف هفصنو انتمامح ىلإ

 ةغبانلا / طيسبلا

 دقوم ريخ اهدنع ران ريخ دجت

 ةئيطحلا / ليوطلا
 دقوملا ران تارجحلا ىدل اورضح

 ريهز / لماكلا
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 ةرفجم ءاجبث لطيع ةّرح وأ

 ممْوامد جلفب تناح يذلا نإ

 هتمع دقانتي ينم مسجلابو

 ادسغ انتلحر نأ فادغلا عز

 يبفن قيقش ايو يمأ نباي

 فصفص نم كتتيي نود و

 مريخ اوحلطصا اذإ تدجو

 ام ىلع سيق ينبل ءكادفف

 مهو ق يف مهنأ اوداز مث

 دلبلا قروز تمعن روزلا متاعد

 ةمرلا وذ / طيسبلا

 دلاخ مأ اي موقلا لك موقلا م
 ةليمر نب بهشالا / ليوطلا

 دمعتمل ةبوقع كيلع تلح
 ديز تنب ةكتاع / لماكلا

 دهشت نيعلا يدهشتست نإو بوحش
 - / ليوطلا

 دوسألا بارغلا باعنت كاذبو

 ةغبانلا / لماكلا

 ديدقش رهدل يقتيلخ تنأ

 يئاطلا ديبز وبأ / فيفحلا
 اهداقعأو لمر كادكردو

 امههداحتإو سولح لحو

 ىشعألا / براقتملا

 اههدانززأ بقثأ كردنئزو

 ىشعألا / براقتملا

30 

 رضو رس نم سانلا باصأ

 ةفرط / لمرلا
 ربملا رمألا يف نو عاملا معن

 ةفرط / لمرلا

 رجف | ريغ | مهبنذ

 ةفرط / لمرلا

 ا

 رسك يزنا لبلا اذإ يزاس للا يضقت

 جاجعلا / زجرلا
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 انوار اا ىف

 انه وطبأ قيس نأ قاسيا قف *

 نب رمع أي

 3 عزو
 ينتررغأ

 هموق ضارعأب رأثي مل كي نف
 ةليلو موي نيب اثالث تفاطأ

 علم عافقي يف يتويب تلحو

 قداس لابتت:الا لع اند

 انخانم نيأ كيردي ام يمايف

 اهب تفرع دق قدص مايأ نهنم

 ايفا كك تغ كل كاوا كنك

 اًرف نانللا نامالفلا ايف

 ارطس نرطس راسلنأو يفإ

 هنود بردلا ىأر امل يحاص ىب

 رسن مويو ءان مويو

 بلوت نب رفلا / براقتملا

 رضم وأ ةعيبر نم الإ اسنأ لهو

 ديبل / ليوطلا
 رظتنم ال رمعم

 جاجعلا / زجرلا

 رمات فيصلاب نبال كك
 ةئيطحلا / لماكلا

 ارادتأل تانصضفازلا برو قإف

 اراسجتو فيضت نأ ريكنلا ناكو

 يدعجلا ةغبانلا / ليوطلا
 ارئاط ةلوجملا يعار هب لاخي

 ةغبانلا / ليوطلا ْ

 ارئارح نتي ىتح يقيونن الو

 ةغبانلا / ليوطلا

 ارجس ةيناه ىحلألا ةقرعم

 ةمولا ىذا ليؤطلا

 أرجه نم ماَيألاو سراف مايأ

 قدزرفلا / طيسبلا

 ارذعنف توم وأ اكلم لواحمن

 سيقلا ٌؤرما / ليوطلا

 اك -اناجع» نا ادت
 - / زجرلا

 ارصن رصن رصناي لئاقث

 ةبّور / زجرلا

 اصيقب ناقحال انأ نقيأو

 سيقلا ؤرما / ليوطلا
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 الو حالسلا لجأ ال تحبصأ

 هب تررم نإ هاشخأ بئذلاو

 فجرت نيدرف ينقلت اسم قم

 ةخانم الإ كفنتام جيجارح

 ةقتث يخأ وأ بيبح نم

 ارفن نإ ريعبلا سر كلمأ
 ارطملاو حايرلا ىثخأو يدحو

 يرازفلا عبض نب عيبرلا / حرسنملا

 اراطتستو كيتيلأ فئاور
 ةرتنع / رفاولا

 اراعتسا رعتست سوجم رانك
 سيقلا ٌؤرما / رفاولا

 ارفق ادلب اهب يمرن وأ فسخلا ىلع
 ةمرلا وذ / ليوطل

 اراد طخحاغخش ودمع وأ

 ديز نب يدع / ديدملا

 ارب ريمألاب يندجتل

 اركم اسعدم ةانقلابو

 ارف ىملسلا فيطغ اذإ

 اهلهأو كبلعب ينتركنأ دقل

 اهنم ثعبت ءاشت ام ااذإو

 اه دجت رافس ًاموي درتام ىتم

 ئرما أرما نيبسحن لكأ

 اهدق ريخانيأ ملعتس

 ةرزنخ ريمح نم ريع تعنأ

 - / زجرلا

 اركنأ صمح ىرق يف جيرج نبالو

 سيقلا ؤرما / ليوطلا
 اروعذم اطشان سيثلا برغم

 ريهز نب بعك / فيفخلا

 اروحطغعلا زيجتسملا يمري مهدأ

 قدزرفلا / ليوطلا

 اررن ليللاب دقوترانو
 داؤد وبأ / براقتملا

 اران ءارح نطيب انمظعأو

 ريرج / رفاولا

 هرك ناتئام نيع لك يف
 يبكلا روعألا / زجرلا
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 اه تربخ قالخأب تدمح دقو

 اهفرعن ناورم ىدن نم ةواخس

 هتنضت ول ىيل نباي لئانو

 خرم يذب خارفأل لوقأ اذام

 فلخ يب اخأ ناقريزاي

 هب رانملا ينبي نمل قيرطلا لخ

 تعسوت نإ:يذلا رمآلاو كايهف

 اهتكرت تنأو ىنبل ىلع يبت

 ايي يف اورشنأ ركبلاي

 هيتغلب الالب ىبوم يأ نبا اذإ

 انل سيل كيف انيلع بلأ سانلاو

 هريغ بر ال هللا الإ لاف

 امدعب لئاملا قزرلاب نبرقو

 ثدح نم ناك ام ىلع اربص مسأ اي

 ربخلا دمحي ىليل نباي افاو

 روز اهفاتكأ يف ليخلل نعطلاو

 رقتحم وهو ىحضأل تارفلا ضيف
 قدزرفلا / ليوطلا

 رجشالو ءامال لصاوحلا رمح
 ةئيطحلا / طيسبلا

 رخفلاو كيبأ بيو تنأاأام
 يدعسلا لبخلا / لماكلا

 ردقلا كرطضا ثيح ةزريب زرباو

 ريرج / طيسبلا
 رداصملا كيلع تقاض هدراوم

 يعبر نب سرضم / ليوطلا

 ردقأ تنأ الملاب اهيلع تنكو

 حيرذ نب سيق / ليوطلا

 رارفلا نيأ نيأركبلا اي
 لهلهم / فيفخلا

 رزاج كيلصو نيب سأفب ماقف
 ةمرلا وذ / ليوطلا

 رزو انقلا فارطأو فويسلا الإ
 كلام نب بعك / طيسبلا

 رصان كريغ هللا الإ ىلامو

 ديز نب تيكلا / ليوطلا

 رطخلا اهكاروأ نابرغ نع بوقت
 ةمرلا وذ / ليوطلا

 رظتنمو يقلم ثدولملا نإ
 ديبل / طيسبلا
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 اهناس قوس فيسلا لصنب بورض

 اوركذاو مركع لآاي مكظح اوذخ

 أجل ينباي متم ثيفافخلا نإ

 مكلابأ ال يدع مت متاي

 مهيف ةوبنلاو ةفالخللا نإ

 رجاف ينأب ليل تمعز دقو

 هتاماظ نم سانلا لوقي ليلو

 ةنيصح اتويب اهنم انل نأك

 :ةريرم يف ازن ًاسيتاي كنظأ

 هقح كراتب نعمام كرمعل

 هنود وانا موت

 رقاع كنإف ًأداز اومدع اذا

 بلاط وبأ / ليوطلا

 ريهز / ليوطلا

 ركذلا ةيحلا لوصي نيح نقرطي

 ريرج / طيسبلا
 رمع ةةو سيف عنيقلي ال

 ريرج / طيسبلا
 راهطأ ةداسو تامركملاو

 ريرج / لماكلا
 اهروجف اهيلع وأ اهاقت يسفنل

 ريما نب ةبوت / ليوطلا
 اههريداقم هّلإلا فكب ر
 اهرومأم كنع صاقالو

 ينشلا روعألا / براقتملا

 اهروعو نويعلا تاحيحص ءاوس

 اهروسك ًاجاسو اهيلاعأ احوسم

 يعبر نب سرضم / ليوطلا

 اهروزأ ينارت نأ ليل بنعم

 ريما نب ةبوت / ليوطلا
 روغتلاو يدحنلا اف ماه

 رمعم نب ليمج / ليوطلا
 رسيتم الو نعم ىئسنم الو

 قدزرفلا / ليوطلا

 اهراغ ًابدودحم ضرألا نم

 ريهز / براقتما
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 يندعوت موللا نباي زيجارألابأ

 راوع نيعلاب مأ كينيعب ىذق

 يفلإف ينع الئاس كي نف

 ةفزم انادع ةتادغ ركذاو

 اهنإ كقوط قوف لمحت تلقف

 هب نيضراو ًاريخ هللا ردقتسا

 اندعب لاح دقل هايإ ناك نيل

 اسق يناج نم ءاماظلا طبخت ترس

 مث نيذلا يموق ٌنَدعبيال

 كرتعم لكب نولزاستلا

 || انيب || ايتل . .٠ وأ انإ

 متدشن امل موقلا قيرف لاقف

 رهدلاو بئاونلل يموقلاي الأ

 ةفوضمل اعد يراج اذإ تنكو

 روحخلاو مّوللا تلخ زيجارألا يفو

 يرقنملا نيعللا / طيسبلا

 رادلا هل توقأ نمل تيكب نكل
 ءاسنخلا / طيسبلا

 رالعت الو دورتال ةورجو

 ىسبعلا دادش / رفاولا

 ريصلا املوح ينبت قلبحلا نم

 لطخألا / طيسبلا

 اهريضي الاهتأي نم ةعبطم
 يلذملا بيؤذ وبأ / ليوطلا

 ريسايم تراد ذإ رسعلا اقيبف

 يرذعلا ديبل نب ناثع / طيسبلا

 ريغتي دق ناسنإلاو رهدلا ىلع

 ةعيبر يبأ نب رمع / ليوطلا

 رئاز ليللا طباخ نم اهب بحو
 ةمرلا وذ / ليوطلا

 رزجلا ةفآو ةادمعلا مس

 رزالا دقاعم نوبيطلاو

 قنرخ / لماكلا

 رامهجف تلقحاو ةرب تلمحف

 ةغبانلا / لماكلا

 يردنتام هللا نهل قيرفو معن

 بيصن / ليوطلا

 يرديال وهو هفتح قأي ءرمالو

 مرشخ نب ةبده / ليوطلا

 يرزكم قاسلا فصني ىتح رمثأ

 يلذهلا بدنج وبأ / ليوطلا ,. ,
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 هنإ ورمع نب عرزاي تفلحف

 اهدولج يف ةرضاخ اهت مؤللا اسك

 راقرق ابصلا حير هل تلاق

 يتبارق تفرع ًايبض تنك ولف

 هلالجل هنبه لالج اذ الف

 ينبسي انكسو اباّوج تئبنو

 هتدوم ًادمم ينصخ أرمأ نإ

 نمآو ريضتال ًارومأ ردح

 ذإ ةماسأ نم عجشأ تنألو

 اهيلك ظاكع يبنج يفنكتم

 ةلاخو ريرجاي كلةمع م

 مهتيأر ديزي اوأر لاجرلا اذإو

 انل ندش انالزُع حليمأ اماي

 يرارض ودعلا ىلع قشياممب

 ةغبانلا / لماكلا
 رضخلا اهليبارس نم متل ليوف

 ريرج / ليوطلا
 راكتنإلاب فورعملا طلتخاو

 يلجعلا مجنلا وبأ / زجرلا
 رفا نشلا مظع يجنز نكلو

 قدزرفلا / ليوطلا
 رقفلل نكرتي نه عايض انالو

 مرشخ نب ةبده / ليوطلا
 ورمع ىلع مالسال ارفع نب ورمعو

 ريرج / ليوطلا
 روفكم ريغ يدنعل يئانتلا دنع

 يئاطلا ديبز وبأ / طيسبلا

 رادقألا نم هيجنم سيلام
 يقحاللا / لماكلا

 رعذسلا يف جلو لازن تيعد

 ريهز / لماكلا

 راسصرع اهب مهديلو وعدي
 ةغبانلا / لماكلا

 يراشع يلع تبلح دق ءاعدف
 قدزرفلا / لماكلا

 راصبألا سكاون باقرلا عضخ
 قدزرفلا / لماكلا

 رمسلاو لاضلا نيب ءايلؤه نم

 يجرعلا / طيسبلا
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 -اهقلغأو اباوبأ حتفأ تلزام

 هلبق ماعلاو ماعلا نوتخ تيأر

 يفوفنكت مث رخلا يفوقس

 مهلك ماوفقألاو هلا ةسعلاي

 ع

 رواوعلاب نينيعلا لّحكو

 روكم يفو ىقلع يف نتسي

 انيبأ ىنبو ود غانا

 يريذع يركنتستال يراج

 ةيداغ ناسرف الأ ناعط الأ

 هسفن ضاه ريغ ليلخ لكو

 كلتهم ناعوج ينءاج هنأ ول

 رام نب ورمع ابأ تيتأ ىتح

 قدزرفلا / طيسبلا

 رهاط ريغ اه ىفزي ةضئاحك
 - / ليوطلا

 رورو بدك نم هللا ةادع

 كيلاعصلا ةورع / رفاولا

 راج نم ناعمس ىلع نيحلاصلاو

 - / طيسبلا

 يوهطلا ىنثملا نب لدنج / زجرلا

 جاجعلا / زجرلا

 ريد مايحر ةزينع بنجي

 لهلهم / رفاولا

 جاجعلا / زجرلا

 رينانتلا دنع مكْوْشجت الإ

 تباث نب ناسح / طيسبلا

 ند

 زراعم وأ مراص ليلخ لصول
 خامشلا / ليوطلا

 زوجحم ريخلا هنع سانلا سّؤب نم

 يلذهلا لخنتملا / طيسبلا

 يزنتلا وذ لهاجلا اهأاي
 ةبور / زجرلا

 فني
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 زج مأ مويلا يتيرت امإو

 ةرثن دواد نبا جسسن نم ءاضيبو

 هبوعك حاحص ندل درطمب

 دسيح وذ مايألا ىلع ىقبي هلل

 هلا لفق لوشزلا كف كيقأ امااذا

 ةسوبحم يتيطم نإ ورمي

 اهقراط مومهلا كنع برضا

 سنعلا رماضلا اذاذي حاصاي

 اهتيغبل لحرتال مراكملا عد

 قرأ نيرهدسلابب تركذنت ان

 هدرومائتواعس نطبه اذإ

 هسأر يطعم لكب مومحلا لس

 نت يس جا كاش

 يزمجو يقنع نيب تبراق

 ةبّور / زجرلا

2 

 اسبالملا ءاقللا موي اهريخت

 حيجس نب ليسح / ليوطلا

 امناوقلا دقي بضع قنور يذو

 حيجس نب ليسح / ليوطلا

 سآلاو نا يظلا هبرخيثمب

 يلذهلا ذئاع نب ةيمأ / طيسبلا

 سلجملا نأبطا اذإ كيلعاقح

 نياديع لب ينايعلا لدا

 سئيي ل اهرو ءابحلا وجرت

 قدزرفلا / لماكلا

 سرفلا سنوق طوسلاب كبرض
 دبعلا نب ةفرط / حرسنملا

 نسلخاو باققألاو لجبلاو
 ناذول نب ززخ / لماكلا

 يساكلا عاطلا تنأ كنإف دعقاو

 ةئيطحلا / طيسبلا

 سيقاونلاب عرقو جاجدلا توص

 ريرج / طيسبلا

 يسيرعت لق تبخ ةمود وحن نم

 ريرج / طيسبلا

 يدسألا رارملا / لماكلا
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 هنتم ةدجو هتارس نآك

 فلتم يف ريسلاو انأامو

 اهعيابت نأ هللا لع نإ

 ًاينامثو انا تبرش دقلو

 ةمالم ينيعمست الأ كدعقب

 هتادل ريخ هللا دبعب تلتق

 امدعب لطلا ضفنت هيلع نم تدغ

 العلا لات فرقم دوجمب م

 نأ كيلع ريقفلا نيهت الو

 يننإف ًانيمسوأ اَّنَع كي نإف

 - ص -

 صيلد نهقوف يرجي نئانك

 سيقلا ؤرما / ليوطلا

 - ض

 ْضَيُح ىلع اطهر كلعجأ ك
 يلذهلا ملثملا وبأ / براقتملا

 طا

 طبافضلاركذلاب حربي
 ثراحلا نب ةماسأ / براقتملا

 ١ ع ١ 3

 اعئاط ءيجت وأ اهرك ذخؤت

 زجرلا / -

 اعنبرأو نيتنثاو ةرشع ناو

 ىثعألا / لماكلا

 اعجبيف داؤفلا حرق يئكنت الو

 ةريون نب ممم / ليوطلا

 اعزجاو كاذب رخفا مف أباؤذ

 ةصلا نب ديرد / ليوطلا

 اعقرتف ىوتسا سمثلا بجاح تأر

 ةيرثطلا نب ديزي

 هعضو دق هللخب ميركو

 عنز نب سنأ / لمرلا

 هعفر دق رهدلاو اموي عكرت

 عيرق نب طبضألا / حرسنملا

 ميرح نب كلام / ليوطلا
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 مكدجم لضفأ بينلا رقع نودعت

 رجدزأ نافع نباي ينارجزت نإف

 ينع تول در دعب ًارفكأ

 اعابضاي قرفتلا لبق يفق

 رشب يركبلا كراتتلا نباانأ

 انريغل تقلخ انم ؤرما تنأو

 اهريغ لواحأ ال فوع عراقأ

 عرقأ اي سباح نب عرقأاي

 ابصلا ىلع بيشملا تبتاع نيح ىلع

 اهلهأو رايدلاك الإ سانلا امو

 لا عبار دعقم قويعلاو ندروف

 تماش نافنص سانلا ناك تم اذإ

 .اعنقملا كلا الول ىرطوض يب

 ريرج / ليوطلا

 اعنمم اضرع محأ يناكرتت نإو

 عيرك نب ديوس / ليوطلا
 اعاترلا ةئاملا كئاطع دعبو

 ىماطقلا / رفاولا

 اعادولا كنم فقوم كي الو

 ىماطقلا / رفاولا

 اعوقو هبقرت ريطلا هيلع
 يدسألا رارملا / رفاولا

 عجاف كتومو عفنال كتايح
 يثاقرلا مامه نب كاحضلا / ليوطلا

 عداجحت نم يغتبت دورق هوجو
 ةغبانلا / ليوطلا

 عرصت كوخأ عرصي نإ كنإ

 يلجبلا هللا دبع نب ريرج / زجرلا

 عزاو بيشلاو حصأ املأ : تلقو
 ةغبانلا / ليوطلا

 عشاجم وأ لشمن اهابأ نأك

 قدزرفلا / ليوطلا

 عقالب ًاوردغو اهولح موياه

 ديبل / ليوطلا
 علتتيال مجنلا فلخ ءابرض

 يلذهلا بيؤذ وبأ / لماكلا

 عنصأ تنك يذلاب نثم رخآو
 يلولسلا ريجعلا / ليوطلا
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 عيجو برض مهنيب ةيحت ليخب امل تفلد دق ليخو

 برك يدعم نب ورم / رفاولا

 يعجهاو يمولتال امع ةنباي

 هتكلهأ اسفنم نإ ىعزجتال

 ةلخ الو موسيلأ بسنال

 اهعانم لبإاهعانم

 افيرخلاو دوجلا عيبرلا نإ

 هدلج ركتأو حور نم زخلا ىب

 ترضح انتاجاح اذإ انافج نمام

 ىنم نم لزانللا اهفرعت اولاقو

 ىومهملاو قوشلا نم انيداؤف يف امب

 مجنلا وبأ / زجرلا

 يعزجاف كلذ دنعف تكله اذإف

 بلوت نب رفلا / لماكلا
 عاقارلا ىلع قرخلا عسستا

 سادرم نب سابعلا نب سنأ / عيرسلا

 مجنلا وبأ / زجرلا

 عال هتديهق تيب ىلإ

 ةئيطحلا / رفاولا
 اهعابرأ ىدل توملا ىرت امأ

 - / زجرلا

 ف

 افويصلاو سابعلا ينأ ادي
 ةبّور / زجرلا

 فراطملا ماذج نم ًاجيجع تجعو

 ريشب نب نامعنلا تنب ةديمح / ليوطلا
 فطللاو ميركتلا اندنع هل نك

 ريرج / طيسبلا

 فراع انأ ىنم فاو نم لك امو

 يليقعلا محازم / ليوطلا

 ففشلا داؤفلا ضاهنم ربجيف
 قدزرفلا / ليوطلا
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 ال ةريشعلا ةروع وظفاحملا

 انفويس يراوسلا لثم يف قلعن

 فكو انئارو نم مهيأتي

 ("7سيقلا كرما نب ورمع / حرسنملا
 فئتافن طوغ بعكلاو اهنيبامو

 يماردلا نيكسم / ليوطلا

 - قا

 قرألا لوط نم ديصألا ةيحلاك

 ةبّور / رجرلا

 قرتخما يواخ قامعألا متاقو

 هقلاط كنإف ينيب انتراجأ

 ةربع نيعلل تجه ىوزحب ارادأ

 ةذلل الام تكلهتسا اذإ لوقت

 قزوح هب سيل لهنمو

 قطنيف ءاوقلا عبرلا لأست ملأ

 هنورضتحم سانلاو قفتري مو

 ةرامإ كيلع دايعلام سدع

 )١( مطخلا نب سيقوأ .

 ةبور / زجرلا
 هقراطو داغ سانلا رومأ كاذك

 ىثعألا / ليوطلا

 قرقرتي وأ ضفري ىوملا ءهاف
 ةمرلا وذ / ليوطلا

 ممم نب فيرط / ليوطلا
 قناقن همج يدافضخضلو

 رجلا فلخ / زجرلا

 قلمس ءاديب مويلا كنربخت لهو

 رمعم نب ليمج / ليوطلا

 هقهاور نيفتعملا يديأو اعيمج
 -/ ليوطلا

 قيلط نيلمحت ذهو تنمأ

 يريملا ديزي / ليوطلا
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 انطسو بنجي ءاملا نباكب انحرو

 ةيزرمره ةيمار اهتجوزت

 ويحي مهبني لفاو ىتق

 قضشنلا رزثملا تاذ ياي

 متو انأ اوفءاف الإو

 ىمادن دعب شيعلاب يجرأ ام

 ةريرغ ءاسنلا يف كلثم براي

 هليلت نأ انما ام اذإ

 اريس كاحضلاو ديزاي الأ

 يتقان ةمايولا وج نع فئاجت

 اكدحو يهالإ تنك اذإ تنكو

 )١( نزام ينب نم ةيراج وأ .

 يقترتو اروط نيعلا هيف بوصت

 سيقلا ؤرما / ليوطلا
 قزرلا نمنيمألا ىطعأ يذلا لضفب

 - / ليوطلا

 قاسلا سأك هيلع فطعتو ه

 ديز نب يدع / فيفخلا

 قح ريغب يماتاخ تذخأ

 - / زجرلا

 قاقش يفانيقب ام ةاغب

 مزاخ يبأ نب رشب / رفاولا
 قالح سأكب اوقس مارأ دق

 لهلهم / فيفخلا

 يفقثلا نجحم وبأ / لماكلا

 قلاط ءاقرخ فك هترب فيلص

 ةرد نب ضايع / ليوطلا

 قيرطلا رمخ ازواج دقف

 - / رفاولا

 كد

 اكئاوسل اهلهأ نع تلدع امو

 ىثعألا / ليوطلا
 اكلبق يهالا اي ءيش كي رمل

 يشرقلا ىلعألا دبع نب هللا دبع / زجرلا
 اكتود يو-لدح-ئا لا ياي

 "7يركشيلا يرض نب لئاو / زجرلا
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 قرطم نيدحلا عفسأ امل ىوهأ

 امسق اذ هللا ورمعلاه ىنماعت

 ةيهادب منم نيمرأ ال راحاي

 ةظلغو ءافج ًارايعأ مسلا يفأ

 اهلك دقارفلا ءوض يلعجا تلقف

 اهكارت لبإ نم اهكارت

 هءاامعأ ةياكتلا فيعض

 رماع نبا باي سابع نبأ تركذ

 كبشلا هل بصنت مل مداوقلا شير

 ريهز / طيسبلا

 كلت نيأ رظناو كعرذب دصقاف

 ريهز / طيسبلا

 كلم الو يلبق ةقوس اهقلي مل

 ريهز / طيسبلا

 كراوعلا ءاسنلا هابشأ برحلا يفو

 ةبتع تنب دنه / ليوطلا

 كلامش نع نم مجنلا ىوهمو انيمي
 ةمرلا وذ / ليوطلا

 اهكاروأ ىدل توملا ىرت امأ

 يقراحلا ديزي نب ليفط / زجرلا
 ل

 لجألا يخاري رارفلا لاخي
 - / براقتملا

 لضف امو كانه يشيع نم رمامو

 يلؤدلا دوسألا وبأ / ليوطلا

 لوكأم فصعك لثم اوريصف

 ةلاسر مالسلا يموق ىلإ ينكلأ

 اوسيبلتاسم اذا يز ىئيس الو

 سفن لك ك . ب 5

 انتايار ىأر ذإ لطيخألا لاق

 طقرألا ديمح / زجرلا

 الزع الو افاعض اوناكام ةيآب

 الزب ةسيخم اموي ةجاح ىلإ

 سأش نب ورمع / ليوطلا

 الابت رمأ نم تفخام اذإ

 تباث نب ناسح / رفاولا

 الاتق ديرنال سجرسراماي
 ريرج / لماكلا

- 3١١972 

523 

 اندوذي

 قففز

50١ 

53 

 76ا/

 انين

 افرض

 تيكا

 6عس/6



 ةيداسع ةرخص قدزرفلا نإ

 ةماعغ ريبص تقبتغا افأكو

 ةلزم قوف نهقفارم تينب

 ىضم دقام دعب يننأ ىلع

 العلاو دما ىلإ اراوس رواست

 اهدبعو ناجهلا ةئاملا بهاولا

 اولضفت شيرق نم ًايح نأ الخ

 اههالج اهيلإ اسابل برحلا اخأ

 اذ لالا يمع نإ بيلك ينبأ

 مردلل حوبنلاو ةرارعلا نإ

 اهكلعحرم نإو لحم نإ

 ايهقدو تقدو ةلن درم الف

 الاعوألا اهانت سيلف تلاط

 حينس نب حابر / لماكلا
 الالز حا يرلا هقفصت ارعب

 لبقم نب مم / لماكلا

 اليقم دارقلا اه عيطتسيال
 يعارلا / لماكلا

 ال لبيت الإ هللا ركاذ الو

 يلؤدلا دوسألا وبأ / براقتملا

 اليك الوح رجهلل نوثالث

 سادرم نب سابعلا / براقتملا

 العتنيل تلعف نأل قمذ فو

 ةيليخألا ىليل / ليوطلا
 املافطأ اهنيب يجزت ًاذوع

 ىثعألا / لماكلا

 الشم مراكألا نأ وأ سانلا ىلع

 لطخألا / ليوطلا

 القعأ فلاوخلا جالوب سيلو

 خالقلا / ليوطلا

 الالغألا اككفو كولملا القق

 لطخألا / لماكلا

 الاقتألا موخأ فختسلاو

 لطخألا / لماكلا

 الهم اوضم ذإ رفسلا يف نإو
 ىثعألا / حرسنللا

 اهلاقيإ لقبأ ضرأ الو
 يئاطلا نيوج نب رماع / براقتملا
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 هبّرضأ ىثعأ الجر تأر نأآ

 مباججو ىرصب نيب ربق لازالو

 اروتئمافوعو اناذوح تبنيف

 اهبحب نإف اهيف ينحلت الف

 ططش يوذ ىهني نلو نوهتنتأ

 اهجازمب منع اهولتقا تلقف

 اهرئاز تئج امل ةريره تلاق

 حابص اذ يحلا انهتحبص

 مهنيبل ًابلأ نوشاولا بلأ دقل

 لواحمي اذام ءرملا نالأست الأ

 اوملع دق دنحلا فويسك ةيتف يف

 ةنللعم تلق ىتح كتمرص امو

 مدع ىلع ًالضف مهنم ينلان م

 لبخ دسفم رهدو نونملا بير

 ىثعألا / طيسبلا

 لباوو دوج يمسولا نم هيلع

 لئاق لاقام ريخ نم هعبتأس

 ةغبانلا / ليوطلا

 هلبالب مج بلقلا باصم كاخأ

 - / ليوطلا

 لتفلاو تيزلا هيف بهذي تيزلاك
 ىثعألا / طيسبلا

 لتقت نيح ةلوتقم اهب بحو

 لطخألا / ليوطلا

 لجراي كنم يليوو كيلع يليو
 ىثعالا / طيسبلا

 لاسجرلا ماقتثأ ناكف

 سيقلا ٌؤرما / طيسبلا

 لدنجو ةاشولا هاوفأل برتف
 - / ليوطلا

 ديبل / ليوطلا

 لعتنيو ىفحي نم لك كلاه نأ

 ىثعالا / طيسبلا

 لج الواذه يف يل ةقانال

 يعارلا / طيسبلا

 ليقحأ راقآقإلا نم داكأ ال ذا

 يماطقلا / طيسبلا
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 هيصخ تسل ابينذ هللا رفغتسأ

 ارماعو ايلس هاندهش مويو

 لتبنو ىوضر لآ نم طساو افع

 اه ترفظ ول يئادل ءافشلا يه

 اهيهردب سودس لخبت نإف

 اموي فكب باتكلا طخ 5

 لمعلاو هجولا هيلإ دابعلا بر
 - / طيسبلا

 هلفاون لاهنلا نعطلا ىوس ليلق

 رماع ينب نم لجر / ليوطلا

 لجأ ربصلاف نيرحلا عتجف
 لطخألا / ليوطلا

 لوذبم ءادلا ءافش اهنم سيلو

 ةمرلا وذ وخأ ماشه / طيسبلا

 لوبق ةبيط حيرلا نإف
 لطخألا / رفاولا

 ليزي وأ براقي يدوه

 يرينلا ةيح وبأ / رفاولا
 ليسارملا تابيجنلا قانعلا الإ

 ريهز نب بعك / طيبسبلا

 ليذلا تالمعيلا ديز ديزاي

 مهالك رتام ىتح نوشغي

 ةكارأ دوعب كتست مل يه اذإ

 لتق الو توم ريغ اماذج ءاعن

 هنإف لاذقلا بشي نإ ريهزأ

 للعتم نم رهدلاانملامالأ

 ةحاور نب هللا دبع / زجرلا

 لبقللا داوسلا نع نولأس يال
 تباث نب ناسح / لماكلا

 لحسإ دوع هب تكاتساف لخنت

 يونغلا ليفط / ليوطلا

 لصألاو متاعدلل اقارف نكلو
 تيكا / ليوطلا

 لضيه تقفل بجل لضيه بر
 يذلا ريبك وبأ / لماكلا

 لعفي سانلاب ءاش اهم سانلا ىلع

5٠١5 

1١ 

0533 

 همك

1536 

 0هالاا

 الكذب

 انف

 ناكر

16 

10 

>33 



 هريعتسي هدسنع يئادر اذهو

 ةرفصب ضايبلا ةاناقملا ركبك

 مهعاطأ متايند نكمتامل

 لظنح نب لامأ يسفن ينبلسيل
 رفعي نب .دوسألا / ليوطلا

 للحما ريغ ءالا ريغ اهاذغ

 سيقلا ٌؤرما / ليوطلا

 له هنيد اوليي وحن يأ يف
 يلولسلا مامه نب هللا دبع / طيسبلا

 لمثأو نمي نم اهل يربي

 ريبك لجر اكبامو تيكب

 لاتحاب ةماسمأ تدان الأ

 هب يننعطيف حمر يذب سيلو

 ريبأ يبو متتآأاو نوكقف

 رجاف ةفلح هللاب امل تفلح

 ادعاق حربأ هللا نيه تلقف

 مألا نم سوفنلا هركت امبير

 ةيتف نوكتامم لوأ برحلا

 مجنلا وبأ / زجرلا

 لابو بولبم نيعبر ىلع

 ةدايم نبا / رفاولا

 يلابأم كبالف يننزحتل

 ىماس نب ةيوغ / رفاولا
 لابنب سيلو فيس يذب سيلو

 سيقلا ؤرما / ليوطلا
 لا عللا نم نيتيلكلا ناكم

 - / رفاولا

 يلاصالو ثيدح نم نإ 1 اومانل

 سيقلا ؤرما / ليوطلا

 يلاصوأو كيدل يسأر اوعطق ولو

 سيقلا ٌؤرما / ليوطلا

 لاقعلا لحك ةجرف هلر
 تلصلا يبأ نب ةيمأ / فيفخلا

 لهجلاب كدعب محلا َتْيَرَش ينإف
 يلذهلا بيؤذ وبأ / ليوطلا

 لوهج لكل اهتنيزب ىعست

 برك يدعم نب ورمع / لماكلا
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 اعضرمو تقرط دق قبح كلثف

 موق سوؤر فويسلاب برضي

 ةطيسيشع نقاحقلا داع دتقلو

 ماقملا موسر ناسح جاهام

 ىحضلاب نعماي رغلا تانفجلا انل

 ليغم ماه يذ نع ايقماف

 سيقلا ؤرما / ليوطلا

 ليقملا نع نيماه انلزأ

 هع وعبارلل كفار
 مد

 مدع الو يلع فوخ اهدعبافم

 لوتس نين وفاق لماكلا

 ماسلا قراو ىلإ وطعت ةيبظ نأك

 قركشتلا عرض عن كفل ليلا
 مايخلا ىنبمو يحلا نعظمو

 تباث نب ناسح / عيرسلا

 امد ةدجن نم نرطقي انفايسأو

 تباث نب ناسح / ليوطلا

 امركؤي نأل لهأ هنإف

 هراخداأ ميركلا ءاروع دعو

 ةقلعو رازإ يق الإ يهامو

 اعي ملام لهاجلا هبسحب

 اهتكرت نإ اهريغ مأ يل لهف

 يسعقفلا نايح وبأ / زجرلا

 امركت مئللا مش نع ضرعأو
 يئاطلا متاح / ليوطلا

 اعثخ يح ىلع مامه نباراغم

 يليقعلا محازم / ليوطلا

 صللا ةبابح نبا / زجرلا
 انبا امل نوكأ نأ الإ هللا ىبأ

 سماتملا / ليوطلا
 امانفعب تدوس ءامع نفث

 ةغبانلا / زجرلا
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 الأ ثدحامانإينإ

 افص اتراج اهيعبر ىلع تماقأ

 متنأ نونم تلقف يران اوتأ

 تربعتسا امديتاس تأرامل

 رم نب ميت يَتاا مأأف

 موق ةةانق تزمحمغ اذإ تنكو

 هتيوث ءاوث لوح يف ناك دقل

 ةلأسم موي ليلخ هاتأ نإو

 اخم روزجلا نادبأ نيواهم مث

 الجر مباسسصم نإ ملظأ

 متنأو اييقتلا ول نأ مقأف

 نرظناو كسفن تاذ جلاعو للحت

 اهللايي مهلا اي توعد

 تلصلا يبأ نب ةيمأ / زجرلا

 امهالطصم اتنوج يلاعألا اتيك
 خامشلا / ليوطلا

 امالظ اومع تلق نجلا اولاقف

 ثراحلا نب ريمس / ليوطلا
 اهمال نم مويلا رد هلل

 ةئيق نب ورمع / عيرسلا

 اماين يور موقلا مافلأف
 مزاخ يبأ نب رشب / براقتملا

 ايقتست وأ اهوعك ترسك
 مجعألا دايز / رفاولا

 ماس مأسيو تانابل ىَغَقُت
 ىثعالا / ليوطلا

 مرحالو يلام بئاغال لوقي

 ريهز / طيسبلا

 مزقالو روخال تايشعلا صيم

 فورعم نب تيككلا / طيسبلا

 مظ ةيحجت مالسلا ىدهأ

 يموزخما دلاخ نب ثراحلا / لماكلا

 ملظم رشلا نم موي مل ناكل

 سلع نب بيسملا / ليوطلا
 ملاح تنأ اماعل لعج ابأ

 عارك نب ديوس / ليوطلا

 همس ةروس لك يف يذلا مساب

 ةبؤر / زجرلا
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 هتيؤرل قتشأ نإ ثراح نبا نإ

 مهيفو عييمجا يحلا اه يدهع

 ايهيلع رطماي هللا مالس

 حولط يذب مايخلا ناك قم

 مويب هل نونلا تضخت

 ةبيتك نم انل ىقلت امو انرصف

 مع دق اك برح ينب ناف

 لزؤنمب ةتقلا نم تيبأ دقلو

 ٠ يك لطب يتاف دق وو

 نكي مل مماقم ماوقل يفإو

 هتربع ضقي مل ىب ريبك له مأ

 ع

 موسرلا كربختف لأست ىمأ

 اومع دق سانلا نإف هحدتمأ وأ

 ءانبح نب ةريغملا / طيسبلا

 مادنو رسيم قرفتلا لبق

 ديبل / لماكلا

 مالسلا رطماسي كيلع سيلو

 صوحألا / رفاولا

 مايخلا اهتيأ ثيغلا تيقس

 ريرج / رفاولا ٍ

 ماقت ةلماصح لكلو ىنأ

 ةغبانلا / رفاولا

 اهمامأ ليئربج الإ رهدلا ىدل

 كلام نب بعك / ليوطلا

 اهمامأو اهفلخ ةفاحملا ىلوم

 ديبل / لماكلا

 اهموجن تلعت دق ايرثلا طانم

 ناسح نب نمحرلا دبع / ليوطلا

 مورحم الو جرح ال تيبأف

 لطخألا / لماكلا

 موضه حمس ةيتف رسيو

 - / رفاولا

 اهموقي ريرج ىلوم الو ريرج

 لطخالا / ليوطلا

 موكشم نيبلا موي ةبحألا رثإ

 لحفلا ةمقلع / طيسبلا

 ميدلدتلا للطلاو جاترف ىلع

 - / رفاولا
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 اهيف يئأت الووغلالف

 انتنأك رورحلا نتسب انللظ

 مهعمج لبقأ سانلا تيأر امو
 انقلابو فويسلاب انيلع مقو

 ممظع تلعف اذإ ك يلع راع

 لطخألا / لماكلا

 مقم ملهباوهاف امو
 تلصلا يبأ نب ةيمأ / رفاولا

 متاص حيرلا لبقتسم سرف ىدل

 ريرج / ليوطلا

 مجعأو حيصف نم انيلإ اوباثو

 محمج قونع مأ نم دشنأ

 رجاش حمرلاو يماح ينركذي

 ةباهم هيلع يشيرق لكب

 مهتيب يرصبلا عيقي افك

 يبسو تببسول ًافطصت نكلو

 ارئاث تنك نإ ءاقرو اخأ ديزأ

 اهنود حبنتف سيق نم تنأ امو

 ايوف نم ّيف يفاثفنام

 مسوم دنع ةبوصنم ةيار ىلإ

 ىثعألا / ليوطلا

 - / زجرلا

 مدقتلا لبق مماح الت الهف

 يسبعلا حيرش / ليوطلا

 مركتلاو ىدنلا يعاد ىلإ عيرس

 -/ ليوطلا

 مذولاو قانعألاو فئاوطلا نم

 ةيؤج نب ةدعاس / طيسبلا

 مثاهو فانم نم. سمش دبع ونب

 قدزرفلا / ليوطلا
 مصاخف قح ءانحأ تضرع دقف

 -/ ليوطلا

 مصالغلاو اهلا يف مت نم الو

 قدزرفلا / ليوطلا
 ماجر دشأ يواعلا حبانلا ىلع

 قدزرفلا / ليوطاا
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 مكل ادب نإ ًامعيمج انوحلاصف

 هخيش لتقمب انفوحتا اذاي

 انخايشأ ىلع لهجتال راح اي

 انل تركذ ام الإ هللا كترمع

 لحالح نيب ءاسعولا ةيبظايف

 ةماق نينامث بج يف تنك نئل

 يماسا تث يماسا مث يماسا اي الأ

 سبع هوبأ ناك ءرلا ام اذإ

 ماطق اهللدت ةكراتأ

 اره ةلطّئيرخ وذ دّسأ

 ةطبخ ركشي تويب نطبخ دقلو

 لِمَع ًانهْؤَم ٌليِلَك اهآش ىتح

 ماع اهلاثمأ انل اولوقت الو
 ةغبانلا / طيسبلا

 مالحألا بحانم يت رجح
 صربالا نب ديبع / لماكلا

 مالحألاو تاروسلا ووذ انأ
 لهلهم / لماكلا

 مس يذ مايأ انتراج تنك له
 صوحالا / طيسبلا

 لاس مأ مأ تنأآ اقنلا نيبو
 ةمرلا وذ / ليوطلا

 مسب ءامسلا باسبسأ تيقرو

 ىثعألا / ليوطلا

 مكت مل ناو تايجحت ثالث

 - / ليوطلا

 مالكلا ىلإ ديرتام كبسحف
 سبع ينب نم لجر/ رفاولا

 مالسلاو ةيحتلاب اسنضو

 ةغبانلا / رفاولا

 ماقلا درق يطقلتملا نم
 قدزرفلا / رفاولا

 ماسمعألا ونب مو انلاوخأ

 لهلهم / لماكلا
 مامذلا اخإ نمل ةظفاحم

 - / رفاولا

 مي ل ليللا تابو ابارط تتاب

 ةيّوج نب ةدعاس / طيسبلا
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 باب وج لا ريمألا باب وجرافلا

 اهنأك حامرلاو رتنع نوعدي
 ةبض ينب نم لجر / زجرلا

 مهدألا نابل يف رثب ناطشأ

 نادجولا بحي يغابلاو دشنأ

 اليلا ادايترا ينعني لهف

 نيترم نيفذ لق نيبمهمو

 اناوذأ ضغبي نم براي

 ةرتنع / لماكلا

 -ن

 - / زجرلا

 ىثعألا / براقتملا

 نيسرتلا روهظ لثم امهارهظ

 يمشاجما ماطخ / زجرلا

 نيدتغاو هئاضغب ىلع نحر

 ةئيق نب ورمع / عيرسلا

 نيفثؤي اكك تايلاصو

 اهتاراجو ىمس تملع دق

 انربخيف انمانل لوسر الأ

 متركذام ىركذف الاث تبه

 انحيصمو اناسم هلل دج

 دغ دعب نودف ليحرلا امأ

 يذلا اذَه نلقف اهبحاوص قأو

 انأ الإ سرافقلا رطقام

 بركي دعم نب ورمع / عيرسلا

 انارجم سأر نم انتياغ دعبام

 تلصلا يبأ نب ةيمأ / طيسبل ىلا

 .اناروح يقرش يتلا ةافصلا لصأ

 ريرج / طيسبلا

 اناسمو يبر انحبص ريخلاب

 تلصلا يبأ نب ةيمأ / طيسبلا

 انعمجت رادلا لوقت ىف

 ةعيبر يبأ نب رمع / لماكلا

 انافجو انريغ ةدوملا حنم

 رمعم نب ليمج / لماكلا
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 مبلطي ناك ول انطباغ براي

 اموي لاطبألا نع تعضو اذإ

 مهنموو ا نمانقفوس نأك

 رازن يبا تانئب تدجو اف

 ردغ نونتم نهنوتم نأك

 نكلو نيبج انبط نإ اف

 اناسح اه تنياد تنك دق

 انامرحو متم ةدعابم قال

 ريرج / طيسبلا

 انوج موقلا دولج اهل تيأر

 موثلك نب ورمع / رفاولا

 انيبعال يديأب قيراحخم

 موثلك نب ورمع / رفاولا

 انيدوسأو نيرمحأ لئالح
 يبلكلا شايع نب روعألا / رفاولا

 انيرج اذإ حايرلا اهقفصت

 موثلك نب ورمع / رفاولا

 انيرخآ ةلودو انايانم

 كيسف نب ةورف / رفاولا
 انايلاو سالفإلاةفاحم

 انايقلاو لصألا عيب نسحب

 يول ينب لوقت ااهجأ

 يقلخ نم تبرج دق لذاعأ الهم

 مهم يدئثام دج ًايلع ديور

 مهسرعم يلاع ىونلاو اوحبصأف

 ةبّور / زجرلا

 تيكلا / رفاولا'

 بحاص مأ نب بنعق / طيسبلا

 نويعم ديس كنأ لاخإو

 سادرم نب سابع / لماكلا

 نياتم هدو نكلوابنيلإ
 يلذهلا لطعملا / ليوطلا

 نيكاسللا يقلت ىونلا لك سيلو

 طقرألا ديمح / طيسبلا
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 يتنوختال ينتدهاع نإف شعت

 هنإف هنكت وأ اهنكي الإف

 ةحيحص لجر نيلجر يذك تنكو

 هوخأ هلقرافم خأ لكو

 مهيطم لكت ىتح مه تيرس

 اهركشي هللا تانسحلا لعفي نم

 نابحطصي بئذ اي. نم لثم نكن

 قدزرفلا / ليوطلا
 ايهابلب همأ هتنغ اهوبأ

 يلؤدلا دوسألا وبأ / ليوطلا

 ناثدحلا بئاص اهامر لجرو

 يثاجنلا / ليوطلا
 نادقرفلا الإ كييأ رمعل

 برك يدعم نب ورمج / رفاولا

 ناسراب ندقيام دايجلا ىتحو

 سيقلا ؤرما / ليوطلا

 نالثم هللا دنع رشلاب رثلاو

 تباث نب ناسح / طيسبلا

 يحسم ءارح نم هجو برو

 يلق تيت يتلا اي كلجأ نم

 ينإ نوجرلا يب ىمري الف

 امدعب نيلبج نيب نم هتكرادت

 انتماعن تلاش اننأ انب ىرزأ

 ةئام ىلع ديز رشعم منأو

 ىدنأ نأ وعدأو ىعدأ تلقف

 ةبّور / زجرلا

 ينع ولابب ةليخب تنأو
 - / رفاولا

 يناكم ينغي نم موقلا لقأ

 محلا نب نمحرلا دبع / رفاولا
 ناوجرلا انأ الول هحواطت

 يئاطلا ثيمد نب هللا دبع / ليوطلا

 ينود هتلخ لب هنود .ينلاخف

 يناودعلا عبصألا وذ / طيسبلا

 ينوديكف ًارط عرمأ اوعمجأف
 يناودعلا عبصألا وذ / طيسبلا

 نايعاد يداني نأ توصل
 يرفلا نابيش نب راثد / رفاولا
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 نأ دهسبأل قملا كولا

 اة لسكس ماحس إو

 نيعبرألا دح تزواج دقو

 ليثو نب محس / رفاولا
 نينرصتخم ةاعبأ ل: ةالحف

 يريملا ةيح وبأ / رفاولا
 نيقيلا رباب نايمدلا ىرج

 لادب نب يلع / رفاولا
 قيل اذإ تايلاعفلا هوست

 بركيدعم نب ورمع / رفاولا

 نيمس ًارقب نطب قحال

 مالبقلا انيق عرفرتاببعااذا

 هلحر ففخي ي ةفيحصلا ىقلأ

 هرثث ل نه يراحما ايبا

 ةنافيس هب ىنغت ىرأ دقلو

 طقرألا ديمح / زجرلا

 اه

 هام وم هيل لاك | لبق

 تباث نب ناسح / براقتملا
 انتهاكا هيف قح داؤبلاو

 يوحنلا ناورم وبأ / لماكلا

 اهينارأ نم زخوو يلاعثلا نم

 بلوت نب رفلا / طيسبلا
 هاسبصأ اسهلثمو ملحلا يبصت

 يوهطلا قرخلا وذ وهو ةلهاب نم لجر / لماكلا

 اهنلو انتْفلوبل لاو اح وتاكل

 ئورلا ءاملاو هفرلاب يرثبت

 - 8و -

 اودع هاخأ مويلا عم نإ

 - / رجرلا

 -ىاأ

 ىتبأ دق بيرق كنم جرفو

 - / زجرلا
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 يي ان

 يننأ ةكيلم يسرع تملع دقو

 هلل اننأ ىددلا:هللا [دكيفف

 قفاي هللا كرع امهيلإ ينكلأ

 ىرأ الو عابسلا يداو ىلع تررم

 ةيئت هوستأ بكر ةكجي لقأ

 اتنين نيفصت لالا اتمستقا قحنَو

 لا لغومو روزجلا راحن تنك دقو

 انتدعي رمكلا اوركذتال اتع ىو

 نغلبف تضرع امإ ابكارايف

 انهيك نيديألاو برك انسصيسإأ

 ةريج كلهأل يم ذإ رايدلا يه

 اتئزنت هولد يرني تاب

5000 

 هيتيزراو ىمس لوقتو

 تايقرلا سيق نب هللا دبع / لماكلا

 ايداعو هيلع ًاّيدعم ثيللا انأ
 يثراحلا ثوغي دبع / ليوطلا

 ايدانللا نيتقفصلاب اعمست ملأ

 قدزرفلا / ليوطلا

 ايداهت انيلإ تءاجام ةيأب

 ساحسحلا ينب دبع يحس / ليوطلا

 ايداو مظي نيح عابسلا يداوك
 ايران هللا قو انه ألا ةقونحاو

 ليثو نب حس / ليوطلا
 ايل اذواه امل اذه مهل تلقف

 ديبل / ليوطلا

 ايضام يحال ثيح يضمأو يطم-
 يثراحلا ثوغي دبع / ليوطلا

 ايفاوقلا ريمغلا ءارحصب نفد
 يثراحلا رذيبشلا / ليوطلا

 اسيقالتماالا ناز قم فاماذك

 ينراحلا ثوغي دبع / ليوطلا

 ايناولا تومرضح ىلعأب اسيقو

 يتراحلا ثوغي دبع / ليوطلا

 ناكحيا قفاعبتما الا لاحت
 ةمرلا و327 ليوطلا

 اتيبص ةلهش يزنت ؟
 - / زجرلا

 تك

 انوذت

 مك

 فحل

 تليا

11 
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 اِيلع رونتلا رذانلاو دع وملا لاق نب ثراحلا غلبأ

 ةبانطإلا نب ورمع / فيفخلا

 يربعلاو ءاشألا اهب ثال

 جاجعلا / زجرلا

 يراود ناتنإلاب رهدلاو 2 ّيرسق تنو ا برأ
 جاجعلا / زجرلا

 يفّصلا ىلع ريطلاعيقاو م 2 يفنلا نمه سيتم نأ

 لبخألا / زجرلا

 - / زجرلا

 رابتعاب ًايئاجه ًابيترت ةبترم تايبألا فاصنأ
 : تيبلا فصن نم فرح لوأ

 ل الهامل الوقو ليل اح الأ

 يدعجلا ةغبانلا / ليوطلا

 قربشم يرباس اهيوصع ىلع 23030303232300

 ةمرلا وذ / ليوطلا

 ل م ءوس مأ لطيخألا دلو دقل

 ريرج ,/ رفاولا

 ل ميدق للط ًاشحومةيمل

 ةزع ريثك / رفاولا

 00 اهّريكش نتبنيام ةضع نمو

 -/ ليوطلا

 لل
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 مالعألا سرهف )١(

() 

 : يمرضحلا قاحسإ يبأ نب هللا دبع : قاحسإ يبأ نبا
 لا

 : هللا دبع وبأ دايز نب دمح : يبارعألا نبا

 كد

 : يرَسلا نب دمحم : جارسلا نب ركب وبأ
 ملكا , ملكه خخخ عملو عماظخ عمولات عجول 2 1

 : ساّبعلا نب ىسوم نب دمحأ : دهاجم نب ركب وبأ

 11١ 25م7 ,ؤمإ ع ةد

 : يوحنلا ىسيع نب يلع نسحلا وبأ
 , هال ,ملكك ,مالم عمكع لعلم

 : (ربكألا شفخألا ) ديملا دبع : باطخلا وبأ

 ايل 7 شل

 : تباث نب سوأ نب ديعس : ديز وبأ

 ا

 : نايزرملا نب هّللأ دبع نب نسحلا : يفاريسلا ديعس وبأ
 ملكك ع الع

 . دايز نب حلاص : يسوسلا بيعش وبأ
30 
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 : ديزي نب دم : دربملا سابعلا وبأ

 ,ومس/-ل عزك هما عةمذ ,5ؤا" كلم كأذأتك , لك لال: ءاكخل لكك

 ملكك ىلع ٠» لالكأل ىككال ككأل ككل كلا ىكالل ككاإل لكحل ع 0٠

 . ١155 2 1171” , لحاع

 : يرصبلا يلع نب نيسحلا : يرنلا هللا دبع وبأ

 10١

 : ىنثملا نب رمعم : ةديبع وبأ

 . 2559 1٠65

 : ةّيقب نب دمح نب ركب : ينزاملا ناثع وبأ
 ا ع ةهالال ,4551 هو ,همك“ عدلا" ,الل ,2ا”ئ5 5و ال51 عا

. 

 : قاحسإ نب حلاص : يمرجلا رمع وبأ

 , 6157” كتلك ءىلخكأل للكل عتكم ع اال

 : رامع نب ءالعلا نب ناّيز : ءالعلا نب ورمع وبأ
 2ككأ 235560 2355 2كتقا ع تاك تال ,الكا ,الالؤك الالال تككك 58

 , ألا , 5685 2501 , 305 ,ذمال تفال تفمز لمع تثكك تفكر عوكإل

 . و31

 : نسمحلا وبأ ةدعسم نب ديعس : شفخألا

 ,مكقضل عملا عماله عدالال عملا عومال ,الالال للعلا للكقت لكم علل

 ا ققحخ ..ىخال الكلك ءمىكم ملكا" لوعو ءالزك تكالخ عنكحمع ا عمكال عك

 , ىل1 تكلل قلم عقلك عقلا عقم عوم» وكل لكل كم

 : بيرق نب كلملا دبع : ىعمصألا

6 

 (ح)

 : تايزلا بيبح نب ةرمح

5909 

 5*١



 (خ)

 : يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا
 وت تع عالع عمالم عقال عمرك عمرا كرك اكل عك خال
 , وكل عولو فمك لحال لكك فلخحخ خال

 (ز)

 : يرسلا نب ميهاربإ : جاجزلا
 . القل

 (س)

 : ربنق نب ناثع نب ورمع : هيوبيس
 لولع لكأل 2كثلا , 65 لمدير الك للك لكلا ل١١ تال ىلك

 منوم ننمحو عامل دل الد ع5 155 6 ع6 ١1م5 2, اال

 سو معسل موسو منوعو موطل ,االال 2ك الله 2تككك 2 ؟5؟ كلك

 ال ندم عمو هل 25م5 2,514 ء55ه ع 555 2555 255195 55+

 لسبع منسروإ ملول كلل تعطل عال 27دك 2كؤك ؟مخغ , ؟ىل/ ءكالا

 وو سوو كول كوك علوم لول كأأل ,اللا لكك ,الكخ 2اككأ

 وول عمق ملرحال كحك كر لكرزم كلا ءاج 5065 2561 060

 عوالم عقمو قمر قمل ,ءقؤحك , ,ا55 2 575 2 558 6 ه5 2556ه ع5

 عمحال عمهم ,همزا ,هالك ,هالال ,هالع , 05156 56 ن5 ع, همؤ 6

 تاو جحم ىىكك ,كمح كمل كهل ,كتكك ,2 .05 6 665 55023٠١

 للكأل ابو تقال ككل تككع كلك تكمخا“ ءتمخك لما كم١ ,عكالذ

 لحم ءالزك ءالزم ءالذك المال ,الالال ,الالا ,الالع ءالكك المك ,الكا

 ىللكتل عىلكك عملمز ,ىملعع ,ىلام ىلكك فكك ملكك ىلع ىنعحل ىمحأ

 لك قلمك ملك , لكأل ىلككل ىكح ,لخح محال « دلك ءاىلخك عمم

 قوم عقككو فكل عثكتح فك تك” تلك« ١5١ ولم 2ث ع

 ةكاب ةممل ةم5 ,3505 « 435 , 551

 ل156



 (ع)

 : رمخ نب ىسيع

 . 158 « 005 ٠ هك: ع "هو ع 505 ,غ "ال ع, مالك

 (ف)

 : دايز نب ىحب : ءاّرفلا

 . ة5مها ,المزل ,الكم ,الالو لكمال كلك ع عمال , ؟ه5

 (ك)

 : ةزمح نب يلع : يئاسكلا

 .ة5ؤ١ 3505 أ« ؟هاك1 2 3مأإ , ماع ال" 2ع عهخ 2١15

 ( ي)

 : كرابملا نب يحي : يديزيلا
25515557 ”3505 . 

 : يمرضحلا بوقعي

6 . 

 : بيبح نب سنوي

 .القع ءالكا .الكال ءالعك كلكم , 55ه علق - عكف ع,” الكعك
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 تاعوبضوملا سرهف (7)

 عوضوملا
 يريصلا ةبطخ

 فرحو « لعفو « مسا نم فلتأي هلك مالكلا

 ءانبلاو بارعإلا باب
 مسالل عراضملا لعفلا ةهاشم هجوأ

 بارعإلا قحتسي ال فرحلا
 ةوكسلا ءانبلا لصأ

 بارعإلا هوجو باب
 بارعإلا يف اهككحو ةلتعملا ءاممألا باب

 ةنندلا ءايمألا

 ةينثتلا باب

 ثنؤملاو ركذملا يف ملاسلا عملا باب

 لاعفألا ةمسق باب

 بارعإلا يف اهكحو ةلّعما لاعفألا باب
 نونلاب اهعفر يتلا لاعفألا باب

 ' ةركنلاو ةفرعملا باب
 ةفرعملا ماسقأ

 ةفرعملا فيرعت

 ةركنلا فيرعت

5 01 

07 

>”, 

8 

 الك

2,28 

728 

 نذل

 مع

 مك

 ماا

1١ 

 هز

 31ه

10 

1 

511/ 



 هربخو أدبتملا باب

 هيلع أدتبملا ربخ ميدقت زاوج
 ىدعتي ال يذلا لعفلا باب

 لعافلا

 دحاو لوعفم ىلإ ىدعتي يذلا لعفلا باب

 اهدحأ ىلع رصتقت نأ كل نيلوعفم ىلإ ىدعتي يذلا لعفلا باب
 اههدحأ ىلع رصتقت نأ كل سيل نيلوعفم ىلإ ىدعتي يذلا لعفلا باب

 ( اهتاوخأو نظ باب وهو )
 ءاغلإلاو لامعإلا

 نظلا ىرحم لوقلا ءارجإ

 نيلوعفم ةثالث ىلإ ىدعتي يذلا لعفلا باب

 ( ىرأو معأ باب وهو )

 نيلعفلا نيذه ىلع سايقلا زيجي شفخالا
 ءابلاو ةزمحلاب لاعفألا ةيدعت ىلع مالكلا هيفو « هلعاف مسي ملام باب

 فطعلا باب

 ةرثع فطعلا فورح

 واولا ىنعم

 «وأ»و «« مث »و ,« ءافلا » يناعم

 2انإ + ياعم

 « مأ » يناعم

 واولا ةلزنب فطعلا يف « ىتح »

 لوألا نع بارضإلا لب ىنعم
 كار وعسالا © كل بزعم

 لوألا هيف لخد امم يناثلا جارخإ « ال » ىنعم

 ضعب ىلع اهضعب لخدي ال فطعلا فورح

 عوفرملا رمخملا ىلع فطعلا

 دب 1
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 رورجملا رضضملا ىلع فطعلا

 نيلماع يلومعم ىلع فطعلا
 رخآلا ىلع امهدحأ فوطعملا نيلعفلا باب

 ( عزانتلا ىلع مالكلا هيفو )

 لدبلا باب
 لدبلا عاونأ

 لعفلا نم لعفلا لدب

 ديكوتلا باب
 ةفرعملا الإ دكؤي ال

 اهب دكؤي يتلا ءامسألا بتارم

 تافّصلا باب

 ءايشأ ةثالثب فصوي معلا

 هلثم ىلا فيضأ امبو « هلثمب فصوي ماللاو فلألا هيفام

 مهبملا هب فصوي ام

 ءايشأ ةثالثب فصوي ةفرعملا ىلإ فاضملا

 هب فصوي الو « فصوي ال رمضملا

 اهفرعأو ءاممألا صخأ رمضملا

 ( يببسلا تعنلا ) هببس لعفيو هلعفب فصوي مسالا
 نايبلا فطع

 نايبلا فطعو ةفصلا نيب قرفلا

 رابخألا بصنتو عباوتلاو ءامسألا عفرت يتلا لاعفألا باب

 ( اهتاوخأو ناك )
 ةماتلا نآك

 ةدئازلا ناك

 سيلو ناك يف ثيدحلاو نأشلا رامضإ
 " عضوملا ىلع فطعلا

5١55 

١ 

١8 

16١ 

16١ 

 1ك

1 

16 

 1ك

15 

1 

 الا

 ال

 ضرس د كرا

 ادذت

 ايدل

 13ه

15١ 

15١ 

15 

 ع6 5١8



 15 ( ةيزاجحلا ) ام باب

 "1 رابخألا عفرتو « عباوتلاو ءامسألا بصنت يتلا فورحلا باب

 ( اتاوخأو نإ )
 0 ةروسكملا نإ عضاوم

 م ةحوتفملا نأ عضاوم

 0 « نإ » يف نأشلاو رمألا راضإ
 1 ربخلا لاككتسا لبق نإ مسا ىلع فطعلا

 51١" نإ ربخ فذح زاوج

 قت نإ ربخ ىلع ماللا لوخف

 1 فورحلا هذه ىلع ةفاكلا ام لوخد

 0 هب لوعفملاو لعافلا مسا باب
 لوعفملا مساو لعافلا مسا لامعإ ىلع مالكلا هيفو
 00 هيلع لوعفملا مساو لعافلا مسا لومعم ميدقت زاوج

 < لعافلا ممأ ىلع لمعت ةغلابمال لعافلا مسا نع ةلودعملا تافصلا

 ظ ( ةغلابملا غيص )
 ف ” فظأ « لعف »و « ليعف » لامعإ يف فالخلا

 1 | لعافلا مساب ةهبشملا تافصلا باب

 فق ليضفتلا لعفا ىلع مالكلا ضعب هيفو

 0 لعفلا لع ردافلا نم لمست اف باب
 ”50 , ردان ردصملا مسأ لامعأ

 <32 يبملا ردصملا لامعا

 6 يهنلاو رمألا يف اهب لعفلا يمس ءامسأ باب

 0ع تالوعفملا باب

 0 قلطملا لوعفملا

 رظناو هد ١ < يرسل
٠١5 



 هيف لوعفملا

 هل لوعفملا

 | : هعم لوعفملا

 هتعيضو لجر لك : وحن يف بصنلا زاوج
 : كلذ نم لعف راضإي رداصملاو ءامسألا نم بصتني ام باب

 ءاعدلا ىلع بصتني ام

 هسيوو هبيوو « هليوو « هحيو

 ريذحتلاو رمالا يف لمعتسي ام

 ةريسمو « ةماركو « ةمعن

 بجعتلا باب
 بجعتلا لعف هنم غاصي ام

 هيف لمع ام نيبو بجعتلا لعف نيب لصفلا
 سئبو معن باب

 مذلا وأ حدملاب صوصخلا بارعإ

 اهلمع لطبت « سكب »و « معن » ىلع ام لوخد
 اذبح باب

 حدملا وأ مذلاب صوصخلا بارعإ

 « اذ » نودب « بح » لاعتسا

 رجلا باب
 « ةفاضإلا اهيلع بلغي يتلا ءامسألا ىلعو « ةفاضإلا ىلع مالكلا هيفو

 رجلا فورح ىلعو « ةفاضملا فورظلا ىلعو

 فرح ريغو افرح لمعتسي ام

 هيبشتلا فاكو « نعو « ىلع
 ذنمو « ذم

 « نمو ةدئازلا ماللاو « ةدئازلا ءابلا : افرح الإ لمعتسي الام

 ةياغ تناك اذإ ىتحو « برو « يفو « ىلإو
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 ءابلا يناعم

 ماللا ياعم

 نم يناعم

 ىلإ ىنعم

 يف ىنعم

 بر ىعم

 هيلإ فاضملاو فاضملا نيب لصفلا

 « بر » ب ةصاخ ماكحأ

 رجلا لمع نم اهعنتف « بر » ىلع ام لخدت

 ليضفتلا لعفأ ىلع مالكلا ضعب

 لوضفملل ةراجلا « نم » ىنعم

 لما ىلإ فاضت نامزلا فورظ

 « نم » ىنعمو « ماللا ىنعم : نيينعم ىلع مالكلا يف ةفاضإلا

 لاحلا باب

 الاوحأ نوكت رداصملا

 لاحلا ماقم ردصملا ةماقإ

 فورظلا باب

 صتخمو مهبم : نيمسق مسقنت ناكملا فورظ

 مهبملا فرظلا
 صتخنا فرظلا

 صاخو ء ماع ىلإ مسقنت نامزلا فورظ
 نكقم ريغو « نكمم ىلإ فورظلا ماسقتا

 برعمو « ينبم : نيبرض ىلع فورظلا

 نكتم ريغو ٠ نكقم ىلإ مسقني فورظلا نم برعملا

 مات ريغو « مات ىلإ فورظلا ماسقتا

5١575 

5186 

11 

58> 

11 

 انوا

141 

 الذي

511 

33> 

55 

 ذذن

 ذذن

550 

3 

 قل

 كل

584 » 

51 

596 “: 



 زييقلا باب

 لوقنم ريغو « لوقنم : نيبرض ىلع زييقلا

 زيملا ىلع « نم » لوخد زاوج
 ينزاملا دنع افرصتم لماعلا ناك اذإ زيمملا يدقت زاوج

 م باب

 ةيماهفتسالا 5
 ةيربخلا
 نونم ددع ةلزنمب « م » لعجب ربخلا يف بصني نم برعلا نم

 ريضضلاب لعفلا لاغتشا باب
 يفنلاو ةازاجماو « يهنلاو «رمألاو « ماهفتسالا دعب بصنلا راتخي
 ش ضرعلاو
 يف لعف رضيو « هراضإ زوجي ال رج فرحب ىدعتي يذلا لعفلا
 هانعم

 ءادنلا باب

 مضلا ىلع درفملا ىدانملا ءانب ةلع

 بوصنملا ىدانملا
 عفرلاو « عضوملا ىلع بصنلا اهيف زاج ةدرفم ةفصب معلا فصو اذإ
 ظفللا ىلع

 يف زوجيو « بصنلا الإ ةفصلا يف نكي مل نالف نباب معلا فصو اذإ
 حتفلا ىلع ءانبلاو « مضلا : ناهجو ىدانملا
 مضلاو حتفلا لوألا يف زاج يناثلا فيضأو ىدانملا رركت اذإ

 ماللاو فلألا هيفام ءادن

 « اي » فذحو « لجو زع هللا مسا ءادن

 كلذ يف فالخلاو « اهنع اضوع ةددشملا مملاب نايتإلاو
 « مهللا » ةفص يف فالخلا
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 بصنلا قحتسي امم هريغ وأ فاضملا نم معلا درفملا مسالا لدبأ اذإ
 ظ ملا لع يب

 لدبلا كح هكحف مسا ىدانملا ىلع فطع اذإ

 ىلع ءانبلاو « نايبلا فطع ىلع بصنلا « ديز اناخأاي » : وحن يف زوجي
 لدبلا ىلع مضلا

 ةعيرأ هيف زوجي « يمالغاي » : وحن لكتلا ءاي ىلإ فاضلا ىدانلا
 : هجوأ

 تابثإ الإ مكتملا ءاي ىلإ فاضم ىلإ فاضملا ىدانملا يف زوجيال

 ءايلا

 ع نب ايو « ما نب اي : يف اهفذحو ءايلا تابثإ

 هجوأ ةعبرأ تمأ ايو « تبأ اي : وحن يف زوجي
 هريغ يف لمعتسي الام ءامسألا نم ءادنلا يف لمعتسي

 هبارعإ يف فالخلاو « درفملا ىدانملا نيونت ىلإ رعاشلا رطضا اذإ

 ٠ ءادنلا فرح فذح زاوج

 ةثاغتسالا باب

 ةبدنلا باب

 ميخرتلا باب

 ءانثتسالا باب

 بصنلا- بجاو مدقملا ىنثتسملا

 رركملا ىثتسملا

 نم مق ونب هلدبيو ءزاجحلا لهأ هبصني لوألا سنج ريغ نم ىنثتسملا
 لوألا

 ءانثتسالا يف « ريغ » حى

 « ءاوس »و 2« ىوس » كح

 « نوكيال »و « سيل » مح
 « الخ »و « ادع » مح
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 « اشاح » كح

 « ال » ب يفنلا باب
 اذإو « هجوأ ةثالث هيفف ةدرفم ةفصب « ال » هيف تلمعام فصو اذإ

 نيونتلاب بصنلاو عضوملا ىلع عفرلا ةيناثلا ةفصلا يف زاج ةفصلا ترركت
 ظفللا ىلع

 « ال » هيف تلمعام ىلع فوطعملا كح

 هجوأ ةسمخ ةأرما الو اهيف لجر ال : وحت يف زوجي
 لو تبصن « ال » اهيلع تلخدأو « ةركن ىلإ ةركن تفضأ اذإ

 نوت
 الجر ًابراض ال : وحن تيصنو تنون ةلوصوم ةركنلا تناك نإ
 كدنع

 اهراركت نسحو اًئيش لمعت مل فراعملا ىلع « ال » تلخد اذإ
 اهلمع ريغتال « ال » ىلع ةلخادلا ماهفتسالا فلأ

 هظفل نع هريغت مل لماع هيف لمع دق ءيش ىلع « ال » تلخد اذإ

 هيلع مالس الو « الهأ الو ابحرم ال : وحن

 ربخلاو « هيف لومعملاو لماعلاو « فوصوملاو ةفصلا نيب « ال » لخدت
 . هيلع تن انغ: لماوعلا نيذت الودع دبع ربغاو

 لاعفألا بارعإ باب

 عراضملا بصاون

 مذا ور قل أ

 ِي
 « ىتحو « ءافلاو «واولاو « وأ دعب ةريضملا نأب عراضملا لعفلا بصن
 . ماللاو

 لعفلا مزج باب

 ةازاجلا باب

 ام ريغب « اذإ »و « ذإ »و « ثيح » ب ىزاجيال

 ل
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 ام اذإب مزجلا زوجي

 ءافلاب طرشلا باوج نارتقا
 ءافلاب الإ طرشلا باوج يف مسالا عقي نأ زوجيال
 ديكأتلل ةازاجنا فورح ىلع « ام » دازت

 » اذإ مب ىزاجيال

 رعشلا ةرورض يف « اذإ » ب مرجي

 مزج عم ميدقتلا ةين ىلع اعوفرم باوجلا ميدقت رعشلا يف زوجي
 طرشلا

 ىتح باب

 عضاوم ةعبرأ اهل ىتح

 ةفيفخلاو ةليقثلا نينونلا باب
 هيف مزال امهدحأ : نيبرض ىلع لامفألا يف ةليقثلاو ةفيفخلا نونلا
 هيف مزالب سيل رخآلاو « نينونلا دحأ

 عطقلاو لصولا يفلأ باب
 لاعفألا نم عطقلا فلأ عضاوم

 ريغال ءامسأ ةرشع يف لصولا فلأ لخدت

 عطق فلأ اهتافلأ ةرشعلا هذه ريغ ءاممألا عيمج

 ةفرعملا مال ىلع الإ فورحلا نم ءيش ىلع لصولا فلأ لخدتال

 هيفف لعف وأ مسا يف عطقلا فلأ ىلع ماهفتسالا فلأ تلخد اذإ

 هجوأ ةعبرأ

 -  مسقلا باب
 مسقلا يف رداصلا لامعتسا

 مسقلا باوج ىلع رصتقيو « هب مسقملاو مسقلا لعف فذحي دق

 الو « امو « نإو « ماللاب « ءايشأ ةعبرأب نوكي مسقلا باوج

 )» ناو « نإ 2« باب
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 ةروسكملا )» نإ غ0 عضاوم

 اهربخ يف ماللا لوخد زاوج  ةددشملا نم ةففخما نأ

 ماللا اهتمزل اهلمع لطبو تففخ اذإ
 زاوج يف دربملاو هيوبيس نيب فالخلاو « ام » ىنعمب يتلا نإ
 ريخلا بصنو مسالا عفر نم « ام » لمع اهلمع

 ةدئازلا نإ

 ةحوتفملا )» نأ 2 عضاوم

 ةففخلا نأ

 ىلع اهلوخد نم ضوعيو لاعفألا ىلع ةففخملا « نأ » لوخد زوجي

 دقوأ « فوس وأ « نيسلا وأ « ال لعفلا

 هجوأ ةثالث ىلع ةحوتفملا « نأ » دعب عقت ىتلا لاعفألا

 ناعضوم امل ةدئازلا نأ

 » يأ » ىنعب ىتلا نأ

 .ماهفتسالا باب
 ةثالث ماهفتسالا فورح

 لهو « ةزمهلا

 مأ

 ماهفتسالا ءاممأ

 فيكو « نيأ

 يأو مو « ىتم

 امو نم

 راج اهيلع لخد اذإ ةيماهفتسالا ام » فلأ فذحت

 مالكلا ردص هل ماهفتسالا

 ماهفتسالا يف « وأ مو « مأ » نيب قرفلا

 هانعم هب داري الو ماهفتسالا ظفل مالكلا يف لمعتسي دق
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 عال ماهفتسالا يف يأ باب

 1 ددعلا باب

 1 ريضلا باي

 هال تالوصوملا ةانألا نان

 اهعم ناك اذإ الا نييرصبلا دنع « يذلا » ىنعب نوكت ال « اذ »

 كل «امد

 01 يذلا ىنعب ئيط ةغل يف « وذ »

 دحاولا يف لمعتسي ركذم اهظفلو ٠ لقعي نم ىلع عقت « نم »

 ىلعو « اهظفل ىلع مالكلا لمح زوجي  دحاو ظفل ىلع عيملاو نينثالاو

 0 اهانعم

 01 ركذم دحاو اهظفل « امد

 011 هيلإ فاضت ام اءزج نوكت « أ 0

 تفيضأ اذإ اهارعإو يأ ءانب يف هيوبيسو ليلخلا نيب فالخلا
 كف اهتلص ردص فذحو

 كفل عوفرملا دئاعلا فذح

 0 ماللاو فلألاو يذلاب رابخإلا

 4« يناثلا ءرجلا >

 كرك فرصني ال امو فرصني ام باب

 0.١ فرصني ال امو لعفلا نزو نم فرصني ام باب

 ه4 فرصنيال امو ثنؤملا نم فرصني ام باب

 00 فرصني ال امو يمجعألا نم فرصني ام باب

 001 + نوقلاو هقلألا فاير جاي
 001 لودعملا باب

 نا ةركن الو ةفرعم يف فرصني ال ام باب

 ءروسلاو « ءايحألاو « لئابقلا ءامسأو ء ةبكرملا ءامسألا ماكحأ باب

 هال باقلألاو نيضرألاو

 2 بسنلا باب

- ٠١548 



 بسنلا يف حتفي هنإف ًاروسكم هيلإ بوسنملا رخآ لبقام ناك اذإ

 ناهجو « بلغت » ىلإ بسنلا يف

 + ليدفو وأ « ليعفا# خم هابل قدحت الأ ةيوبيس دنع سايقلا

 نوفذحي برعلا رثكأو
 « ةليعف »و « ةليعف » ىلإ بسنلا

 كلذ يف دربملاو هيوبيس فالخو 2 “2 ةلوعف » ىلإ بسنلا

 سايقلا ريغ ىلع بسنلا اهيف ءاج ءامسأ ضعب
 وصلا لإ ةيسقلا

 دودمملا ىلإ بسنلا

 ىاو قا ماي هنآ انعم ةلاهف 3: لع ناكاو

 ةيآو « ةيار وحن ىلإ بسنلا
 ءاي وأ ةرسك ءايلا لبقو « ءاي هرخآ يف ناك ام ىلإ بسنلا

 ةيطو « ةيح : وحن ىلإ بسنلا

 ماللا اهنم فوذحلاو نيفرح ىلع يتلا ءامسألا ىلإ بسنلا

 ءافلا اهنم فوذحلاو نيفرح ىلع يتلا ءامسألا ىلإ بسنلا

 اهلصأ ناك نإ اهلصأ ىلإ ةماكلا در يف هريغو هيوبيس نيب فالخلاو

 ةمالسلا عمج عومجملاو ىنثملا ىلإ بسنلا

 ارسكم اعمج عومجملا ىلإ بسنلا

 بكرملا ىلإ بسنلا

 فاقلل لإ بنتا
 ةددشم ءاي هرخآ يفام ىلإ بسنلا

 ةددشم ءاي هرخآ ليقام بسنلا

 بسنلا ءاي هقحلت ال يذلا بوسنلا

 هوشمملا وب نوصل اتأب
 ثنؤلاو ءركذلا باب
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 314 ثالث ثينأتلا تامالع

 314 ةروصقملا فلألاو « ثينأتلا ءات

 51 قاحلإللو ثينأتلل يقأت ةدودمللا فلألا

 د ءايشأ ةعبرأب هثينأت معي يقيقحب ىقيل امم ثينأتلا لع هيف سيل ام

 لحاولا خيب قرفلل سانجألا ماين وم نيكك لع كيناتلا ءاه لخذت

 1 هعمج نيبو سنجلا نم

 ١0١  اثنّوم وأ ناك ًاركذم « هدحاو ىلع عرف هنأل ٠ ثنّوم رسكملا عج ا

 556 زوجي يقيقحلا ريغو «رخأت وأ مدقت هلعف ركذيال يقيقحلا ثنؤملا

 انفن مدقت اذإ هلعف ريكذت

 « عما ليوأت ىلع ريكذتلا زاج اهلعف مدقت اذإ ةرسكملا عوملا

 1 ةعاجلا ليوأت قلع كينأتلا زاخو

 15 رعشلا يف زاجو 2 مالكلا يف هدعب هلعف ريكذت حبق ثنؤملا مدقت اذإ

 ركذي ءاملا الإ هدحاو نيبو هنيب سيل سنجل امسا عما نم ناك ام

 1 بلغأ ريكذتلاو « لخنو « ةلخن : وحن « ثنؤيو
 ١ هتفصب داري ضئاح ةأرما وحن ءاحلا اهيف سيل ةفصب فوصوملا ثنؤملا

 قون سلا

 لعفلا ىلع يرجأ وأ لبقتسملا تافصلا نم عونلا اذهب ديرأ اذإ

 < ءاحلا هتقحل

 هذه نم ءاهم لا طوقس ةلع يف نييفوكلاو نييرصبلا نيب فالخلا

 هنا : تافصلا

 1 ةمالع لجر : وحن ثنؤوملاب ركذملا فصو

 ١ ةعومسملا ةغللا ىرجم يرجي سايق ريغ ىلع ثنؤي ام
 1 ةلتعملاو « ةدودمملاو « ةروصقملا ءامسألا يف ملاسلا عمجلاو ةينثتلا باب

 هن فرحا ةثالث ىلع روصقملا نم ناك ام ةينثت

 1 اذعاضف قرخأ ةعيرأ لح روصتلا نحن اه ةيك

 سا نونلاو واولاب ةروصقملا ءاممألا عمج



 ةدودمملا ءاممألا

 ةدودمملا ءامسألا ةينثت

 فلألاب ةمالسلا عمج عمجي لقعيال امم ركذملا عيمجو « ةثنؤملا ءامسألا
 ءاتلاو

 ةرشع ةدايز ريغ نم يئالثلا ةينبأ

 يثالثلا عومج نازوأ
 يقالثلا ةينبأ يف ءاحلا هتقحل ام عمج باب
 ادعاصق فرحأ ةعبرأ ىلع ناك ام عمج باب

 عما عمج باب
 ريغصتلا باب

 يئالثلا ةينبأ ريغصت

 ادعاصف فرحأ ةعبرأ ىلع ناك ام ريغصت باب

 ادعاصف فرحأ ةسمخ ىلع ناك ام ريغصت باب

 ثنؤملا ريغصت باب

 عملا ريغصت باب

 نيفرحلا تانب ريغصت باب

 مخرتلا ريغصت باب

 سايقلا ىلع ال عامسلا ىلع رغصي ام باب
 ةلامإلا باب

 لكلا رخاوأ ىلع فقولا باب
 نينكاسلا ءاقتلا يف ملكلا رخاوأ باب

 زمهلا باب

 فيعضتلا باب
 اهلبقتسم هيلع ءيجي امو « لاعقألا ةينبأ ةدع باب

 رداصللا ةينبأ نم باب
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 ةيثالثلا لاعفألا رداصم

 فرحأ ةثالث ىلع دازام رداصم باب

 لاعفألا ظفل نم ةنكمألا ءامسأ قاقتشا باب

 لاعفألاو ءاممألا ةينبأ باب

 فيرصتلا باب

 اهعضاومو « ةدايزلا فورح

 قاحلإلا باب

 لالعإلا ىلع مالكلا هيفو افرح رشع ةعبرأ يهو « لدبلا فورح باب
 ةزمهلا لادبإ

 فلألا لادبإ باب

 ءايلا لادبإ باب
 واولا لادبإ باب
 ءاتلا لادبإ باب

 لادلا لادبإ باب
 ءاطلا لادبإ باب

 ءاملا لادبإ باب

 جملا لادبإ باب

 نونلا لادبإ باب

 مجلا لادبإ باب

 ماللا لادبإ باب

 يازلاو « داصلا لادبإ باب

 لقنلاو ليوحتلا نم ةلتعملا لاعفألا قحليام باب
 اهلاعفأ لالتعال ءاممألا نم لتعا ام باب

 لالتعالا نم رسكملا عملا قحلي ام باب |

 لئاسم ) فيرصتلا باوبأ نم انمدقام ىلع لئاسملا نم ساقيام باب
 ( نيراتتلا

 ماغدإلا باب
1 

 الهم

 اال
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 اكدت

 المخ
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 ماغدإلا لوصأ ةفرعم باب

 ب

 مفلا

 ثاءات 03

 ةفعاضم انيع نوكت نأ الإ اهلثم يف ةزمهلا غدت ال

 اهلثم يف ءابلا ماغدإ

 ءافلا يف ءابلا ماغدإ

 اهلثم يف ءاتلا ماغدإ

 اهريغ يف ءاتلا ماغذإ

 ءاثلا ماغدإ

 جلا ماغدإ

 لادلاو « ءاخلاو « ءاحلا ماغدإ

 لاذلا ماغدإ

 ءارلا ماغدإ

 نيسلاو « يازلا ماغدإ
 داصلاو نيشلا ماغدإ

 داضلا ماغدإ

 نيغلاو « نيعلاو ٠ ءاظلاو ءاطلا ماغدإ

 فاقلاو « ءافلا ماغدإ
 ماللاو فاكلا ماغدإ

 عملا ماغدإ

 نونلا ماغدإ
 فورح نم افرح رشع ةسمخ لبق ةنكاس تناك اذإ نونلا ىفخت

 قلحلا فورح دنع نونلا نيبت

 واولا ماغدإ
 ءاطأ ماغدإ

 ءايلا ماغدإ

 - ٠١61

17 

1 

1 

1 

11 

1 

11 

14 

16 

 350١

10 

10 

480 

 1ك

 1ا/

1 

1 

 لت

153 

116 

11 

11 

 1ا/ «

5061 



 ةساردلاو قيقحتلا عجارم (4)

 . ه 1١8١ ةنس قشمد . يخونتلا نيدلا زع قيقحت . يوغللا بيطلا يبأل لادبإلا ١

 . ه ١١55 ةنس يبلحلا ىفطصم . ةماش يبأل ينامألا زرح نم يفاعملا زاربإ - ؟

 ٠ ةغللا ةيلك ةبتكم . ينيزلا دمع هط روتكدلل وحنلا يف هرثأو شفخألا نسحلا وبأ  ؟

 . ةيبرعلا

 . دادغب  ىثيدحلا ةجيدخ ةروتكدلل . يوحنلا نايح وبأ  :؟

 ةيريمألا . يراصنألا يكم دمحأ روتكد . ةغللاو وحنلا يف هبهذمو ءاّرفلا ايركز وبأ  ه

 . ١95197 ةنس

 . ه 1585 ةنس لوبناتسإ . ءانبلل رشع ةعبرألا تاءارقلا يف رشبلا ءالضف فاحتإ 5 '

 معنملا دبعو «٠ ينيزلا دم هط نيروتكدلا قيقحت يفاريسلل نييرصبلا نييوحنلا رابخأ ١
 . اه ١7175 ةنس دمحم ىفطصم . ىجافخ

 . ه 7١97 قشمد . راطيبلا ةجه دمع قيقحت . يرابنألا تاكربلا يبأل ةيبرعلا رارسأ +

 . ه ١559 ةنس دنهلاب ةيناثعلا فراعملا ةرئاد . ىطويسلل رئاظنلاو هابشألا

 ١77/8 ةيدمحلا ةنسلا . نوراه مالسلا دبع قيقحت . ديرد نب ركب يبأل قاقتشالا - ٠

 .ه

 فراعملا راد . ركاش دمحأو نوراه مالسلا دبع قيقحت تيكسلا نبال قطنملا حالصإ ١

 اه ١373178

 . م 15597 ةنس فراعملا راد . ركاش دمحأو نوراه مالسلا دبع قيقحت تايعمصألا

 دادغب . يلتفلا نيسحلا دبع روتكد قيقحت ؟ ء ١ج جارسلا نب ركب يبأل لوصألا ٠١

 . وحن 186 مر ةرهاقلا ةعماج ةبتكمب ةطوطحخلا ةلاسرلاو « 150+
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 باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلاو « بتكلا راد . يناهبصألا جرفلا يبأل يناغألا - 5

 .م 5/١

 . 15١١ ةنس توريب - ىسويلطبلا ديسلا نبال بتاكلا بدأ حرش باضتقالا -

 ١ ةنس دنحلا . يرجشلا نبال يلامألا ١545 ه .

 . ه ١١76 ةنس قالوب . يلاقلا يلع يبأل يلامألا -

 .ه ٠١١ ةنس ةينيطنطسقلا « مالس نب مماقلا ديبع يبأ لاثمأ -

 ضايرلا . بيبضلا دمحا روتكدلا قيقحت . ىبودسلا جرْوم ديف يبأل لاثمألا - 9

 ءاش 5

 ةنس بتكلا راد . يهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت ةاحنلا هابنأ ىلع ةاورلا هابنإ - ٠

 اه ١/5١5

 بتكلا راد يز دمحأ قيقحت . يبلكلا نبال مالسإلاو ةيلهاجلا يف ليخلا باسنأ - ١

 . ل555

 يناطيربلا فحتملا ةخسن نع ةروصم ةخسن « رجح عبط . يناعمسلل برعلا باسنأ ١"

 . ل١5 1؟

 دبع نيدلا يبحم دمحم قيقحت . يرابنألا تاكربلا يبأل فالخلا لئاسم يف فاصنإلا 7١

 . م 195١ ةداعسلا ديما

 راد . دوهرف يلذاش نسح روتكدلا قيقحت . يسرافلا يلع يبأل يدضعلا حاضيإلا - 4

 . ه ١١84 ةنس فيلأتلا

 يندملا . كرابملا نزام قيقحت . يجاجزلا مساقلا يبأل وحنلا للع يف حاضيإلا 6

 اه ١774

 . ه ١555 ةيهبلا . يدادغبلا ليعامسإل نونظلا فشك ىلع ليذلا يف نونكملا حاضيإ - 5

 . ركاش دمحأ قيقحت . ريثك نبا ظفاحلل ثيدحلا مولع ةفرعم ىلإ ثيثحلا ثعابلا - "7

 . ه ١560 ةنس يزاجح

6 



 . ه 758١.ةنس ةداعسلا . يسلدنألا نايح يبأل طيحلا رحبلا - 8

 .اه ١6١ ةنس ةداعسلا . ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا - 89

 ٠ - ةنس ةداعسلا . يطويسلل ةاحنلا تاقبط يف ةاعولا ةيغب ١١5 ه .

 م م 15175 ةنس قشمد . يرصملا دمج قيقحت يدابزوريفلل ةغللا ةّمأ خيرات يف ةغلبلا - ١

 ناضمر روتكدلا قيقحت يرابنألا تاكربلا يبأل ثنؤملاو ركذملا نيب قرفلا يف ةغلبلا
 . م 157٠ ةنس بتكلا راد . باوتلا دبع

 .ه ١58١ ةنس فيلأتلا ةنجل . نوراه مالسلا دبع قيقحت ظحاجلل نييبتلاو نايبلا 5” 

 . ه ١07 ةنس ةيلاملاب ةيريخلا . يديبزلل سوماقلا حرش سورعلا جات - "4

 باتكلا راد . راطع روفغلا دبع دمحأ قيقحت . يرهوجلل ةيبرعلا حاحصو ةغللا جات 6

 . اه 7١ا// ةنس يبرعلا

 دبع ناضمر روتكدلا ةمجرت . ناماكورب لراك قرشتسال يبرعلا بدألا خيرات -

 . ١5 ةنس ةرهاقلا . باوتلا

 . ه ١١64 ةنس ةداعسلا . يدادغبلا بيطخلل دادغب خيرات - 7

 ةنس ةيرهزألا هيلع سي ةيشاحو يرهزألا دلاخل . حيضوتلا نوضمب حيرصتلا - 8

 . خيرات نودب دمحم ىفطصمو ه ٠

 .اه ١١0 ةنس ةيريمألا . يربطلا ريسفت - 9

 ٠ - ةنس قالوب . يرشخمزلل فاشكلا ريسفت  158١اه .

 ةنس دنهلاب ةيماظنلا فراعملا ةرئاد . ينالقسعلا رجح نبال بيذهتلا بيذع 5

 اه

 دم خيشلا ةعجارم « ءاماعلا نم ةعامج قيقحت يرهزألا روصنم يبأل ةغللا بيذهت  ؟

 . ةفلتخم خيراوت يف رشنلاو فيلأتلل ةماعلا ةئيملا . نيرخآو راجنلا يلع

 . 15١ ةنس لوبناتسإ . ينادلا ورمع يبأل عبسلا تاءارقلا يف ريسيتلا 5
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 .اه ١75١6 ةنس قالوب . يراخبلل حيحصلا عماجلا 5

 . ه 11856 ةنس قالوب . يطويسلل ريغصلا عماجلا

 . 115 ةنس رئازجلا . بنش يبأ نبا حيحصت يجاجزلا مماقلا يبأل لمجلا - 5

 .اه ١73993 ةيريخلاو 119١ قالوب يثرقلل برعلا راعشأ ةرهمج

 فراعملا راد . لاسنفورب يفيل . أ قيقحت يسلدنألا مزح نبال برعلا باسنأ ةرهمج 8

 .م 1١554 ةنس

 . ه ١١45 ةنس دنهلاب ةيناقعلا فراعملا ةرئاد . ديرد نب ركب يبأل ةغللا ةرهمج 4

 عبط يناففألا ديعس قيقحت . ةلجنز نب نمحرلا دبع ةعرز يبأ مامإلل تاءارقلا ةجح - ه٠
 . م 1115 توريبب ةلاسرلا ةسسؤم

  0١ةنس دنهلاب ةينامعلا فراعملا ةرئاد . يرجشلا نبال ةساما ١5540 ه .

 . ه ١١45 ةنس دنهلاب دمحأ نيدلا راتخم حيحصت . ةيرصبلا ةساملا 65

 . 1554 ةنس يلحلا ىفطصم . نوراه مالسلا دبع قيقحت . ظحاجلل ناويحلا 0

 . ه 1595 ةنس قالوب . يدادغبلل بدألا ةنازخ ه5

 . 1505 ةنس بتكلا راد . راجنلا يلع دمح قيقحت . ينج نبال صئاصخلا هه

 . طيحلا رحبلا شماهب . موتكم نبال طيقللا ردلا

 . ه 1778 ةنس ةيلامجا . يطيقنشلل عماوملا عمه ىلع عماوللا رردلا 5

 . ه ١599 ةنس ةينيطنطسقلاب بئاوجلا . يريرحلل صاوغلا ةرد 4

 . م ١517٠ ةنس ةيفاقثلا . نايلس لداع قيقحت ( صوحألا رعش وأ ) صوحألا ناويد

 توريبو « م 1997١ ةنس بلح . ةوابق نيدلا رخف قيقحت . لطخألا ناويد

 .م 61

 ١ - ةنس دادغب نيساي لآ نسح دمخ قيقحت يلؤدلا دوسألا يبأ ناويد ١786 ه .

 /ا6٠١6 -



 . 15517 ةنس انيف . رياج فلدور قيقحت يشعألا ناويد -

 . م 15048 ةنس فراعملا . ميهاربإ لضفلا وبأ دمع قيقحت . سيقلا ئرما ناويد - 75

 . م 1598 ةنس دادغب . يثيدحلا روفغلا دبع ةمه قيقحت . تلصلا يبأ نب ةيمأ ناويد - 8

 . ه 1508 ةنس قشمد . نسح ةزع قيقحت مزاخ يبأ نب رشب ناويد "4

 . م 1557 ةنس قشمد . نسح ةزع قيقحت . لبقم نب مت ناويد - 7

 . م 1535 ةنس فراعملا راد . هط نيمأ دمع ناعن . د قيقحت . ريرج ناويد 7

 . م 1551 ةنس ةعابطلل رصم راد . راصن نيسح . د قيقحت . رمعم نب ليمج ناويد - 8

 . خيرات نودب يندملا ناهلس لداع قيقحت . يئاطلا متاح ناويد - 5

 ٠ - ةيراكذتلا بج ةلسلس ) تافرع ديلو روتكد قيقحت . تباث نب ناسح نآويد (

 م 1677 ةنس توريب .

 ١ - م 1558 يبلحلا ىفطصم . غط نيمأ دمع ناعن قيقحت . ةئيطحلا ناويد .

 . ه 1535 ةنس بتكلا راد . ينهملا زيزعلا دبع قيقحت . روث نب ديمح ناويد - ؟

 . م 1536 ةنس بتكلا راد . راصن نيسح . د قيقحت . قنرخ ناويد - 7”

 . ( خيرات نودب رصم عبط ةعومج نمض ) ءاسنخلا ناويد -

 فاتسوغ قرشتسمل يبرعلا بدألا يف تاسارد نمض روشنم ) يدايإلا دؤاد ينأ ناويد - 0
 . م 1505 ةنس توريب ( موابنرغ

 . م 1577 ةنس قشمد . حلاص وبأ سودقلا دبع قيقحت . ةمرلا يذ ناويد -7

 ١ - م 1535 ةنس قشمد . يناحلا رصن قيقحت . يعارلا ناويد .

 . م ١6١؟ جزبيل درولا نب ملو ةيانعب ةبؤر ناويد

 . م 1537 ةنس دادغب . يسيقلا يدومح رون . د قيقحت . يئاطلا ديبز يأ ناويد

 . ه ١١55 ةنس بتكلا راد . ىماس يبأ نب ريهز .ناويد - ٠

 8ه٠١6 -



 ١ - ةنس بتكلا راد . ينهملا قيقحت . ساحسحلا ينب دبع يحس ناويد  116١م .

  4١م 1538 ةنس فراعملا راد . يداحلا نيدلا حالص قيقحت . خامشلا ناويد .

 ليلخ دم حرش ( بلاط يبأ ناويد حرش يف بلاطلا ةياغ ) بلاط يبأ ناويد 5
 . م 154١ ةنس اطنط . بيطخلا

 . ه ١5978 ةنس ةرهاقلا .يدنجلا يلع روتكد قيقحت دبعلا نب ةفرط ناويد - 44

 . م 1538 ةنس توريب . دمحأ رداقلا دبع دمحم قيقحت . يونغلا ليفط ناويد

 . م 1557 يبلحلا ىفطصم . راصن نيسح . د قيقحت صربألا نب ديبع ناويد 41

 /. اه 1578 توريب . مجن فسوي دمع قيقحت تايقرلا سيق نب هللا ديبع ناويد:- 4

 . م 151١ ةنس توريب . نسح ةزع . د قيقحت جاجعلا ناويد 8

 دادغبب ةيمالسإلا ةكرشلا . يديبعلا ديشرو « ىئاطلا رضخ قيقحت ىجرعلا ناويد

 . ه ا١١ا/له ةئس

 . خيرات نودب توريبب ةيلهألا ةعبطملا عبط درولا نب ةورع ناويد - ٠١

 . م 1536 بلح . بيطخلا ةسيردو « لاقصلا يفطل قيقحت « لحفلا ةمقلع ناويد - ٠ ١

 ةنس ةداعسلا . ديملا دبع نيدلا ىحم دمم قيقحت « ةعيبر يبأ نب رمع ناويد  ؟

 .ءاه ١

 ةنس يبرعلا بتاكلا راد . يفريصلا لماك نسح قيقحت « ةئيق نب ورع ناويد  ؟؟

 اه ١584

 . يرايبألا مهازبإو يلش فوؤرلا دبع معنملا دبع قيقحت « دادش نب ةرتنع ناويد 5

 . خيرات نودب ةعابطلا ةسسؤم

 . ه ١١65 يواصلا . قدزرفلا ناويد 6

 . م 15٠0 توريب . بولطم دمحأو يئارماسلا مهاربإ . د قيقحت « يماطقلا ناويد - 7
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 . م 1537 يندملا . دسألا نيدلا رصان . د قيقحت « مطخلا نب سيق ناويد 50

 . م 759١ ةنس توريب . سابع ناسحإ . د قيقحت ةزع ريثك ناويد 8

 . م 156١ ةنس بتكلا راد . ريهز نب بعك ناويد 4

 ٠ - م 1535 ةنس دادغب . يناعلا يماس قيقحت « كلام نب بعك ناويد .

 ١ - م 1177 تيوكلا . سابع ناسحإ قيقحت « ةعيبر نب ديبل ناويد .

 دادغب . ةيطعلا ليلجو « ةيطعلا مهاربإ ليلخ قيقحت « ةيليخألا ىليل ناويد -

 /١5831 اه .

 ٠٠١ ةنس ةعابطلل ةيرصملا ةكرشلا . يفريصلا لماك نسح قيقحت « سماتملا ناويد

 .اه

 ةنس ةعابطلل رصم راد . جارف راتسلا دبع قيقحت ءرماع ينب نونجم ناويد - 6

 ااه 581

 . خيرات نودب راهزألا . يفقثلا نجحم يبأ ناويد 6

 دادغب . ةيطعلا ليلخو « يروبجلا هللا دبع قيقحت « ىمرادلا نيكسم ناويد

 .اه ١7586 ةنس قشمد . حاير زيزعلا دبع قيقحت « يدعجلا ةغبانلا ناويد

 . ه ١؟9؟ ةنس ةيبهولا . نيواود ةسمخ

 . م 1158 ةنس دادغب . مولس دوأد قيقحت « حابر نب بيصن ناويد

 ةرهاقلاب يندملا ٠ جارف راتسلا دبع قيقحت ( نييلذحلا راعشأ حرش ) نييلذلا ناويد ٠

 . خيرات نودب

 ١ - م 1538 دادغب . مولس دواد قيقحت « يريملا عرفم نب ديزي نآويد .

 . م 15137 قشمد . يدنجلا ملس متم قيقحت « يرعملا ءالعلا يبأل ةكئالملا ةلاسر -

 3 ١ ن7



 . م 1570 قشمد . طارخلا دمحأ قيقحت « يقلاملل ينابلا فصر -

 . ه ١757 ةنس ةيلاملا . ىليهسلل فتألا ضورلا 5

 ..ه 1797 يبلحلا ىفطصم . يواجبلا يلع دمح قيقحت « يرصحلل بادآلا رهز - 6

 . م 151779 فراعملا راد . فيض قوش . د « قيقحت « دهاجم نب ركب يبأل ةعبسلا 9

 . م ١505 يبلحلا ىفطصم . هيليمزو فازفزلا دمه قيقحت « بارعالا ةعانص رس - ١

 . ه 105 فيلأتلا راد .ينهملا زيزعلا دبع قيقحت « يركبلا ديبع يبأل يلآللا طمس

 . ه ١٠١ دنهلاب رجح عبط مظعلا قحلا نيدلا سمش قيلعتب ينطق رادلا ناس - 9

 ٠ - ةجام نبأ ننس ٠ ه ١؟9/؟ ىلحلا ىسيع « يقابلا دبع داّؤف دمحم قيقحت .

 ١ - ةرهاقلا . يلبنحلا داعلا نبال بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش ١760 ه .

 . اه ١١؟59ا/ ةداعسلا . ديما دبع نيدلا يحم دمحم قيقحت ماشه نبال بهذلا روذش -

 . ه 16٠ ةيفلسلا . يقيلاوجلل بتاكلا بدأ حرش 175

 ١١ ةيبهولا . هيلع ناّبصلا ةيشاحو « ينوهثألا حرش ١184 ه .

 دم ىفطصم . ديلا دبع نيدلا يبحم دمحم قيقحت .ليقع نبال ةيفلألا حرش 6

 . م 56

 يفور كيم . يطعم نبا ةيفلأ ىلع ساوقلا نبال حرش وهو ٠ ةيفلألا ةردلا حرش - 811

 ش . وحن 7؟ قر تاطوطخلا دهعمب

 يزاجح . ديلا دبع نيدلا يبحم دم قيقحت ٠ يزيربتلل ماق يبأ ةسامح ناويد حرش - 0

 . خيرات نودب

 . نوراه مالسلا دبعو . نيمأ دمحأ قيقحت « قوزرملل مامت يبأ ةسامح ناويد حرش -

 . م 1536 فيلأتلا ةنجل

 . هيليمزو ديخلا دبع نيدلا يبحم دمج قيقحت « بجاحلا نبا ةيفاش ىلع يضرلا حرش - 5
 يزاجح ١586 اه .
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 ١ - لوبناتسإ . بجاحلا نبا ةيفاك ىلع يضرلا حرش  17٠١اه .

 ١ - هيليمزو ديما دبع نيدلا يبحم دمحم قيقحت . يدادغبلل ةيفاشلا دهاوش حرش .

 . اه ١586 يزاجح

 . اه ١١55 رصمع ةيهبلا . يطويسلل ينغملا دهاوش حرش .-

  - 7١ه 17954 قالوب . بدألا ةنازخ شماه ينيعلل ةيفلألا حورش حرش .

 . ه 1١17 ةيرهزألا . ماشه نبال داعس تئاب ةديصق حرش 6

 . وحن 555 بتكلا رادب ( طوطخم ) كلام نبال ةيفاشلا ةيفاكلا حرش - 6

 . وحن 185 هر ةيبرعلا ةغللا عمج ةبتكمب روصم « ينامرلل هيوبيس باتك حرش 1

 ١ - ّر رهزألا ةبتكمب ( طوطخم ) يفاريسلل هيوبيس باتك حرش  404١وحن .

 زيزعلا دبع قيقحت « يركسعلا دمحأ يبأل فيرحتلاو فيحصتلا هيف عقيام حرش - 7
 . م 1579 يبلحلا ىفطصم . دمحأ

 قر ةيبرعلا ةغللا ةيلك ةبتكمب هللا دبع دمحأ . د قيقحت « ليهستلا ىلع يدارملا حرش - 9

 .وحن 8

 . خيرات نودب ةيرينملا شيعي نب نيدلا قفومل لصفملا حرش -

 ١ - بتكلا راد . دنزلا طقس حورش ١558 م .

 . ه ١١54 يبلحلا ىسيع . ركاش دمحأ قيقحت « ةبيتق نبال ءارعشلاو رعشلا - 147

 *١4 - ةغللا جات < يرهوجلل حاحصلا .

 .ه ١١49 رهزألاب ةيرصملا ةعبطملا . يوونلا حرشب سم حيحص - 4

 . ه 1١4١ ةيفلسلا . يرثألا ةجهب دمحم حرش « رثانلا نود رعاشلل زوجيامو رئارضلا - 0

 . ه ١١77 ةماقتسالا . نايرعلا ديعس دمحم قيقحت « هبر دبع نبال ديرفلا دقعلا 7

 . ه ١١6 ةداعسلا . يناوريقلا قيشر نبال ةدمعلا - 7

- 7١15 



 . ه ١51 يسدقلا . سانلا ديس نبال ريسلاو لئامشلاو يزاغملا يف رثألا نويع -

 ةداعسلا . رتشجارب . + ءانتعاب يرزجلا نبال ءارقلا تاقبط يف ةياهنلا ةياغ 8
 صح ب نس ب

 .م 16

 . م 157١ توريب . خافنلا بتار دمحأل هيوبيس دهاوش سرهف -

 ١ - ةينامحرلا . ميدنلا نبال تسرهفلا ١١48 ه .

 . ه ١051 دمحم ىفطصم . يوانما ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف -

 نودب ةعابطلا نف ةكرش . ( ةسماخلا ةعبطلا ) يدايزوريفلل طيحلا سوماقلا 67
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